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„Кинески змај“ 
да (са)чува РТБ

Кинески гигант „Зијин Мајнинг“ победио на тендеру, постаје власник 63% „Бора“

Тендерска комисија прогласила је „Зијин Мајнинг“ победником на тендеру за РТБ Бор и упутила 
Влади Републике Србије предлог да се за стратешког партнера изабере кинеска компанија. 
Антић: Влада је и донела такву одлуку јер је ситуација била јасна: имали смо кинески „Зијин“, 
који је предложио инвестициони бизнис-план „тежак“ 1,26 милијарди долара, плус додатних 
200 милиона долара да реше историјске дугове РТБ-а из УППР-а. Обавезали су се и да задрже 
свих пет хиљада радника, а за све то тражили су 63 одсто удела у власништву. Бизнис-план 
руског „Ју голда“ вредео је 836 милиона долара, предвиђао је да се обавезе РТБ-а према УППР-у 
решавају у складу са тим документом - у наредних осам година – а тражили су 65% власништва. 
- Предстоји финализација уговора и дефинисање односа између акционара. О томе ће се тек 
разговарати са кинеском страном када буде дошла у Београд. - Очекујем да ћемо од 1. јануара 
имати стратешког партнера који ће оперативно преузети управљање, односно менаџмент 
РТБ-а Бор – саопштио је министар рударства и енергетике у Влади Србије Стране 2, 3, 4 и 5
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БЕОГРАД. – На тендеру за 
избор стратешког партнера у 
РТБ-у Бор победила је кинеска 
компанија „Зијин Мајнинг“, која 
је дала бољу понуду од руског 
„Ју голда“, квалитетнији бизнис-
план, а сразмерно томе од Србије 
тражила мањи проценат удела у 
власништву од другопласираног 
понуђача. Ово је у Влади Србије, 
последњег дана августа, јавности 
саопштио министар рударства и 
енергетике Александар Антић. 
О резултату тендера за избор 
стратешког партнера у РТБ-у и 
то по моделу докапитализације 
борске компаније, министар је 
рекао да је Србија имала „пот-
пуно јасну ситуацију“.

-На једној страни имали 
смо кинески „Зијин“, који 
је Влади Србије предложио 
инвестициони бизнис-план 
„тежак“ милијарду и 260 ми-
лиона долара, са припадајућих 
обавезних 350 милиона долара. 
Додатно су се обавезали да 
ће преко тих 1,26 милијарди 
долара обезбедити још 200 ми-
лиона долара за решавање 
историјских дугова РТБ-а 
из УППР-а, да сачувају свих 
5.000 радних места, а за све 
то послали су понуду тражећи 
63 одсто удела у власништву. 

Руски „Ју голд“ је, са друге 
стране, предложио инвести-
циони бизнис-план од 836 
милиона долара, којим је 
предвиђено да се обавезе РТБ-а 
према УППР-у решавају у 
складу са документом - у року 
осам година - и послао понуду 
захтевајући 65% власништва. 
Дакле, реч је о потпуно јасној 
ситуацији у којој имамо ки-
неску понуду укупне вредно-
сти 1,46 милијарди долара, за 
63 одсто власништва, и руску 
„тешку“ 836 милиона долара, 
за 65 процената власништва – 
саопштио је новинарима мини-
стар Антић. 

Ово је исход десетоднев-

ног рада тендерске комисије 
која је имала задатак да, од 20. 
августа (до када је био рок за 
подношење понуда), оцени да 
ли приспеле понуде испуњавају 
услове из јавног позива и, након 
бодовања, одабере најбољу. Тен-
дерском комисијом председа-
вао је помоћник министра ру-
дарства и енергетике Иван 
Јанковић, а радила је у са-
ставу: државни секретар у Ми-
нистарству финансија Ненад 
Мијаиловић, државни секре-
тар у Министарству привреде 
Милун Тривунац, а ту су били 
и Видоје Адамовић и Часлав 
Гаврић као представници по-
словодства РТБ-а и репрезента-

тивног синдиката. У улози при-
ватизационог и финансијског са-
ветника РТБ-а све је будно пра-
тила и консултантска кућа БДО, 
као и адвокатска канцеларија 
„Марјановић“. Сви они, као и 

ми нистар финансија Синиша 
Ма ли и генерални директор 
РТБ-а Бор Благоје Спасков-
ски, били су присутни у Влади 
Србије 31. августа када је ми-
нистар рударства Александар 
Антић изјавио:

-Тендерска комисија про-
гласила је победником на тен-
деру за „Бор“ „Зијин Мајнинг“ 
и упутила Влади Републике 
Србије предлог да се за стра-
тешког партнера изабере 
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Кинески гигант „Зијин Мајнинг“ победио 
Тендер

Одлучено: „Кинески змај“ 

Лична карта 
кинеског гиганта
Компанија „Зијин“ један 

је од највећих кинеских 
произвођача злата, а друга по 
величини у производњи бакра. 
У девет земаља запошљава 
17.500 радника и прошле го-
дине била је на 22. позицији 
највреднијих рударских ком-
панија у свету. Годишњи по-
словни приход износи 10 ми-
ли јарди евра.

Часлав Гаврић, Павле Башић, Урош Ћамиловић, Милун Тривунац, Синиша Мали, Иван Јанковић, Драган Стевановић, Александар Антић, Благоје Спасковски, 
Ненад Мијаиловић, Млађан Марјановић и Видоје Адамовић пред новинарима у Влади Србије

Новинари су са великом пажњом пратили проглашење победника на тендеру
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ова кинеска компанија. А, 
Влада је, непосредно пре ове 
конференције за новинаре, и 
донела такву одлуку – саоп-
штио је Антић. 

Истичући да је то важан дан за 
Србију, дан у коме држава добија 
снажног стратешког партнера 
који ће унапредити РТБ Бор, ми-
нистар рударства нагласио је да 
је поносан на читав процес јер је 
био „јако добро вођен и транспа-
рентан све време“. Додао је и да 
су сви били „пријатно изненађени 
квалитетом обе понуде“.

-Нагласио бих, по мом 
мишљењу, неколико важних 
сегмената победничке понуде. 
Прво, чињеница да су Кинези 
понудили, мимо обавезног биз-
нис-плана од 1,26 милијарди 
долара, додатних 200 милиона 
долара за решавање дугова 
РТБ-а из УППР-а. Очекујемо, 
зато, да ће одмах након „цло-
синга“ (затварања трансакције 
прим. аут.), крајем године, РТБ 
Бор бити компанија без динара 

дугова. То никада није било! 
Даље, у инвестиционом делу су 
у периоду до треће године пред-
видели улагање 320 милиона 
долара у отварање „Церова“, 
а то је изузетно значајно за 
нас јер отварање тог руд-
ника подразумева дугорочну 
стабилизацију РТБ-а. Наравно, 

ту су и велике инвестиције у 
Мајданпек, Кривељ, борску 
Јаму и топионицу, чији капа-
цитет треба да се попуни.

-Циљеви „Зијина“ су амби-
циозни – додао је Антић – али 
и обавезујући, пошто су све то 
навели у бизнис-плану. Обаве-
зали су се, такође, да већ у трећој 
години из домаћих сировина 
обезбеде производњу за пун ка-
пацитет нове топионице, до 80 
хиљада тона катодног бакра. А, 

садашња производња из соп-
ствених концентрата је 42 до 
43 хиљаде тона бакра. Након 
свих инвестиција, у шестој 
години, очекујемо производњу 
између 120 и 150 хиљада тона 
и то је капитално важно за нас 
и биће праћено улагањима од 
преко 100 милиона долара у 
модернизацију постојеће топи-
онице и повећање њеног капа-
цитета. 

-На крају – подвукао је ми-
нистар – нагласио бих и 
једну ништа мање важну 
чињеницу. Знате да у Закону 
о приватизацији имамо 
одредбу да Влада Србије, од-
носно Република, преузима 
обавезу решавања еколошког 
историјског наслеђа. Успели 

смо да у поставци овог тендера 
наметнемо то као обавезу стра-
тешком партнеру и из тога раз-
лога је важан и сегмент кине-
ског бизнис-плана који под-
разумева 136 милиона долара 
за решавање историјског еко-
лошког загађења – рекао је 
Антић.

Убедљиво најбоља понуда
Одговарајући на питање да ли 

очекује неке политичке реакције 
из Европске уније, Русије и Аме-
рике, и да ли овај тендер на било 
који начин може да угрози Спо-
разум о придруживању Србије 
ЕУ, министар Александар Антић 
је рекао: - Приоритет нам је 
био да око „Бора“ водимо и 
све време имамо транспарен-
тан процес у којем су могле 
да учествују све светске 
компаније. Све је урађено ап-
солутно у складу са законом и 
међународним обавезама које 
има Србија, па ништа није 
у супротности са ССП-ом. У 
питању је била потпуно транс-
парентна тендерска процедура 
за коју нисмо имали обавезу 
прибављања било какве до-
зволе од било којих регулатор-
них тела. Кинеска компанија је 
победила јер је дала убедљиво 
најбољу понуду. Ово није био 
политички процес, већ тен-
дерски, и сви су имали једнаке 
услове и исте шансе. Циљ нам 
је био да победи најбољи, онај 
ко ће доставити најснажнији 
бизнис-план и ко ће препо-
знати нашу визију да „Бор“ 
мора да се развија. 

О томе када ће кинески 
„Зијин“ постати већински влас-
ник и шта Србија, као мањински 
партнер, може да очекује и на 
шта има права, Антић је рекао: 

Тендер
на тендеру, постаје власник 63% „Бора“

да (са)чува РТБ
У шта Кинези 

улажу додатних 200 
милиона долара

Упитан да ли у обећаних 200 
милиона долара, које су Кине-
зи предвидели за решавање 
дугова РТБ-а из УППР-а, ула-
зи и дуг према грчком „Ми-
тилинеосу“, министар Алек-
сандар Антић је рекао: - Репу-
блика Србија је са Грцима по-
стигла споразум да тај дуг буде 
исплаћен до краја ове године. 
Последња рата ће бити изми-
рена 25. децембра и то ће пла-
тити држава. Дугови РТБ-а из 
УППР-а односе се на око 110 
милиона долара за домаће по-
вериоце, банке, Фонд за развој, 
ЕПС. Те дугове ће са 200 мили-
она долара решити стратешки 
партнер, укључујући и обаве-
зе према канадској EDC банци 
за кредит за нову топионицу – 
објаснио је министар.

Наставак на страни 4

Ситуација је јасна: кинеска компанија дала је бољу понуду и квалитетнији бизнис-план, а сразмерно томе од Србије је тражила 
мањи проценат удела у власништву, објаснио је Антић

Детаљ са прес-а у Влади Србије

Јанковић, Стевановић, Спасковски, Мијаиловић, Марјановић и Адамовић
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Величанствена 
инвестиција

Председник Србије Алек-
сандар Вучић изјавио је, дан 
након проглашења кинеског 

„Зијина“ победником на тен-
деру, да је проналажење стра-
тешког партнера за РТБ изу-
зетан резултат, који је постиг-
нут у првом покушају. – Веома 
сам срећан због грађана Бора, 
Мајданпека, Зајечара, Кладо-
ва, Бољевца, јер је у питању 
велика ствар за читав исток 
Србије. То је величанствена 
инвестиција – оценио је Вучић.

Према његовим речима, Ки-
нези су најмоћнији и контро-
лишу увелико светско тржиш-
те бакра.

- Стратешки партнер стиче 
власништво у РТБ-у пропор-
ционално уплатама. „Зијин“ 
ће стећи већинско власништво 
када уплати неопходна сред-
ства да би постао већински 
власни, а то значи најмање 
100 милиона долара до краја 
године, што је услов да се акти-
вира уговор. Међутим, у понуди 
кинеске стране препознали 
смо да ће они на „клоузингу“ 
уплатити већи износ, оно што 
смо видели јесу неких 300 ми-
лиона долара. Па, ако уплате 
тада 300 милиона долара, онда 
ће већ тада и постати већински 
власник. У складу са нашом 
динамиком, очекујем да ћемо 

од 1. јануара имати стратеш-
ког партнера који ће опера-
тивно преузети управљање, од-
носно менаџмент РТБ-а Бор – 
објаснио је Антић.

Он је додао да предстоји 
финализација уговора којим ће 
бити дефинисани односи између 
акционара. О томе ће се тек раз-
говарати са кинеском страном 
када буде дошла у Београд. Оно 
на чему ће се инсистирати јесте 
поштовање бизнис-плана, под-
вукао је министар и нагласио да 
постоје уговорне казне за његово 
нереализовање.

-Стратешки партнер ће у 

неком тренутку, када уплати 
свих 350 милиона долара, по-
стати већински власник 
РТБ-а Бор. Он ће дефини-
сати менаџмент, али ћемо 
обезбедити кроз уговор да 
Србија буде у потпуности 
заштићена, пре свега, у смислу 
експлоатације минералних си-

ровина. Нећемо дозволити 
никоме да брзо експлоатише 
најбоље сегменте налазишта у 
Бору и Мајданпеку, па да после 
тога ми размишљамо о дуго-
рочности РТБ-а. Зато смо врло 
прецизно ограничили макси-
малне капацитете годишње 
експлоатације у рудницима па, 
на пример, у Мајданпеку, који 
има већу концентрацију бакра 
и злата, нисмо дозволили било 
коме да уђе у преамбициозне 
планове који могу да скрате ек-
сплоатациони век рудника или 
да угрозе град са становишта 
инфраструктуре. Радује ме што 

су то препознале све компаније 
које су учествовале у процесу 
и са којима смо разговарали 
у последњих годину дана, па 
је „Зијин“ своје инвестиционе 
планове усмерио ка „Север-
ном ревиру“, који нема везе са 
градским језгром. Овим уго-
вором се, пре свега, дугорочно 
штите интереси Србије који су 
есенцијални. Нећемо се бавити 
менаџментом фирме, јер то на-
просто припада стратешком 
партнеру – казао је Антић. 

РТБ и исток Србије поново 
носиоци развоја економије

Утиске о, како се изразио, 
„феноменалној вести за цео 
исток Србије“, на конференцији 
за новинаре изнео је и министар 
финансија Синиша Мали. 

- РТБ Бор је стратешко 
предузеће за Србију. Са акту-
елним обимом производње и 
постојећим бројем запослених 
доприноси нашем БДП-у 0,8 
одсто на годишњем нивоу. Са 

новим инвестицијама и 1,26 
милијарди долара у наредних 
шест година, са повећањем 
производње од неколико пута, 
његово учешће у БДП-у ће се 
минимум дуплирати. РТБ Бор 
и исток Србије поново постају 
носиоци раста и развоја наше 
економије. Знате да је у првих 
шест месеци стопа раста у при-
вреди 4,5 одсто, да смо међу топ 
три земље у Европи. Фудбал-
ским жаргоном речено, пошто 
је ових дана то популарно због 

„Звезде“, ми се већ такмичимо 
у Лиги шампиона са осталим 
земљама у Европи, да будемо 

водећи по питању стопе раста. 
Са инвестицијама у РТБ Бор 
и повећаном производњом не-
колико пута, усудићу се да 
кажем да циљамо прво место, 
да будемо земља у Европи са 
највишом стопом раста у на-
редних неколико година. Зато 
је ова вест феноменална за 
цео исток Србије, за грађане 
Бора, Мајданпека, Доњег Ми-
лановца. Замислите како ће 
исток Србије изгледати за не-
колико година, када се тамо 
уложи милијарду и 260 мили-
она долара. Наша обавеза је да 
што пре завршимо коридор, од 
Пожаревца ка Великом Гра-
дишту и Доњем Милановцу, да 
инвестирамо више у инфра-
структуру. Са инвестицијама 
кинеских пријатеља цео исток 
Србије се буди и постаје но-
силац развоја и раста наше 
економије. Ово је пети 
покушај приватизације РТБ-а 
Бор. Четири су, од 2006. до 2009. 
године, била неуспешна. Пети 

Кинески гигант „Зијин Мајнинг“ победио 

Одлучено: „Кинески змај“ 

Синиша Мали: Са новим инвестицијама и повећањем производње од неколико пута, учешће РТБ-а 
у БДП-у Србије минимум ће се дуплирати
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је успешан и показује колико 
се Србија у међувремену про-
менила и колико је важно 
да имате стабилне јавне 
финансије. Показује и то 
колико су храбре биле одлуке 
које је председник Александар 
Вучић донео 2014. док је још 
био председник Владе. Када по-
гледате нашу макроекономију, 
видите да не постоји лош 
показатељ: стопа раста 4,5 
одсто у првих шест месеци, 

преко 40 милијарди динара 
суфицита у буџету Србије, 
стабилна валута и стопа 
инфлације, опадајући тренд 
јавног дуга у БДП-у. Зато и 
имамо успешну приватизацију 
РТБ-а, зато што смо стекли 
поверење код инвеститора да 
дођу у Србију, да улажу у нашу 
земљу. Данас ћете чути и фор-
малну потврду Завода за ста-
тистику да је стопа незапо-
слености у Србији је 11,9%, а 
до пре само пет година била 
је преко 25%. Е, зато су важне 
инвестиције као ова. Онда 
имате више новца у буџету, 
веће стопе раста, имате за веће 
плате, пензије, више новца за 
улагање у школе – рекао је ми-
нистар финансија Синиша Мали. 

Поглед у ретровизор
У последњих 12 година 

држава је четири пута покуша-
вала да приватизује РТБ Бор - 
продајом или проналажењем 
стратешког партнера. Продаја је 

покушавана 2006. и 2007. године 
и оба пута је пропала. Године 
2008. тадашња влада покушала је 
да пронађе стратешког партнера 
понудивши му 67% удела у влас-
ништву, али се на тај позив нико 
није јавио. Иста ситуација поно-
вила се и годину дана касније. 

-Анализом свега кроз шта 
је за све то време прошао РТБ 
Бор, дошли смо до закључка 
да је најпре потребно стаби-
лизовати компанију. Огромна 
енергија уложена је 2013. 
године, а нарочито 2014. и 
касније. Изграђене су нова то-
пионица и фабрика сумпорне 
киселине, урађен УППР, који 
је уоквирио историјске оба-
везе РТБ-а и дефинисао пут и 
начин да се оне реше. Све то, 
уз велике напоре Владе Србије, 
ресорних министарстава и 
менаџмента РТБ-а, резулти-
рало је чињеницом да РТБ већ 
годину-две послује као стаби-
лан систем који остварује добре 
резултате. Тек је онда постао 
интересантан озбиљним рудар-
ским компанијама. Ако томе 
додамо и да се Србија стаби-
лизовала на политичком, а пре 
свега на финансијском плану, 
онда је сасвим јасан овај пре-
окрет који је видљив на при-
меру РТБ-а Бор – казао је Алек-
сандар Антић.

Подсетимо, предуслов за 
разматрање понуда приспелих 
до 20. августа била је уплата де-
позита или достављање бан-
карске гаранције од милион 
долара, а право на подношење 
пријаве имале су домаће 
и стране компаније које се 
последњих десет година у кон-
тинуитету баве експлоатацијом 
бакра и осталих обојених и 
племенитих метала, са прихо-
дом од најмање пола милијарде 
долара у прошлој години. Тен-

дерску документацију откупи ло 
је седам компанија – три руске 
и по једна кинеска, канад-
ска, турска и домаћа фирма, а 
уговор о поверљивости је, пре 
објављивања тендера, потписало 
11 компанија, које су радиле и 
„дју дилиџнс“ анализу РТБ-а Бор. 

До 20. августа на адресу Ми-
нистарства привреде стигле 
су три понуде, али је тендер-
ска комисија оценила да понуда 
канадске компаније „Дајмонд 
Филдс“ није испунила неопходне 
услове, јер у одређеним елемен-

тима није имала обавезујући ка-
рактер и није била праћена бан-
карском гаранцијом. Преостале 
две понуде - кинеског „Зијина“ 
и руског „Ју голда“, како је 
оцењено 28. августа, испуњавале 
су услове за стратешко партнер-
ство у РТБ-у Бор. Тендером није 

био дефинисан власнички удео 
који је на продају, већ се држава 
опредељивала за партнера који 
тражи најмањи удео за обавезно 
улагање од 350 милиона долара.

Текст: Горица Тончев Василић  
Фото: Љубиша Алексић

Тендер
на тендеру, постаје власник 63% „Бора“

Биће бакра трипут више, а број запослених 
неће бити смањиван

Улагање од 1,26 милијарди дола-
ра, колико је за стратешко партнер-
ство са РТБ-ом Бор понудила кине-
ска компанија „Зијин мајнинг”, биће 
искоришћено за отварање подзем-
ног рудника „Борска река”, површин-
ског копа „Церово” и проширење ру-
дарских копова у Бору и Мајданпеку - 
каже генерални директор РТБ Благоје 
Спасковски. Проширењем  копова сте-
кли би се услови да се у наредних неко-
лико година производња са садашњих 
40 хиљада тона бакра годи шње – утро-
стручи!

- Када је, пре девет година, први пут 
оглашена приватизација РТБ, за из-
нос од 243 милиона долара, нудило се 
100 одсто имовине Басена – подсетио 
је Спасковски. - Данас, након што је 
производња у РТБ стабилизована, до-
били смо шест пута већу суму за 63 одсто акција. Одушевљен сам 
оваквим развојем догађаја. 

Спасковски каже да су држава и РТБ Бор за стратешког партне-
ра добили светског гиганта у производњи бакра, што је гаранција 
да ће рударство на овим просторима живети и наредних деценија. 
И радиће се јер, како каже, Кинези су се обавезали да број запосле-
них неће смањивати.

- Процењује се да би се активирањем лежишта „Борска река”, 
могло добити око пет милиона тона бакра, 130 тона злата и око 
хиљаду тона сребра - додаје генерални директор РТБ-а. - Планира 
се и отварање површинског копа „Церово”, а најпре би се ушло у 
активирање лежишта „Церово 2”, одакле би се могло добити око 
20 тона злата, готово пола милиона тона бакра и скоро 120 тона 
сребра.

Огроман успех

Премијерка Ана Брнабић 
написала је на свом твитер 
профилу да је избор кинеског 
стратешког партнера за РТБ 
Бор огроман успех Србије, 
показатељ озбиљности и про-
мишљеног вођења државе. 

„После четири неуспела 
покушаја да се нађе купац, 
направили смо компанију за 
чија је 63 процента „Зијин“ 
понудио улагање од 1,26 
милијарди долара и 200 ми-
лиона за исплату дугова. Из-
бором овог стратешког пар-
тнера сачувано је свих 5.000 
радних места у РТБ-у Бор“, 
написала је премијерка.

да (са)чува РТБ

Колективним уговором предвиђено је да у наредне три године нема смањења броја запослених
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У Мајданпеку, 2.септембра, одржани избори за локални парламент

Укидају се пенали за одлазак у пензију са бенефицираног радног места

Актуелно

Рудари у пензију у складу са бенефицијом
Министар за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић најавио је да ће свима, који 
су током радног века имали бенефици-
рани радни стаж, до краја године бити 
укинути казнени поени за пензије.

 – То значи да ће им се смањивати 
потребне године живота сразмерно го-
динама стажа. На пример, ако се за-
посленом на годину дана рачуна 18 
месеци стажа, за 12 година рада на 
таквом месту он ће имати 18 година 
стажа, па ће му се за тих шест бенефи-
цираних година умањити број година 
живота неопходних за пензију. Ово 
неће важити за раднике предузећа у 

реструктурирању, нити за било које 
друге, већ само за оне који су имали 
бенефиције – казао је Ђорђевић.

Право ће, наводи министар, моћи да 
остваре сви, без обзира на то да ли су већ 
у пензији или тек треба да иду. Разлика 
се неће уплаћивати ретроактивно, већ од 
тренутка када се усвоји уредба, подву-
као је Ђорђевић.

Овакви услови важиће за рударе, 
полицију, војску, ватрогасце, односно 
за запослене који се баве нарочито на-
порним занимањима и занимањима 
која изискују додатне ризике на радном 
месту (поједини полицајци и радници 
државне безбедности, рудари у јамама, 

рониоци, падобранци, пилоти, радио-
лози итд.) или занимањима која се ак-
тивно могу обављати само до одређених 
година живота (балетани, певачи соли-
сти). 

Од укупно пет хиљада запослених у 
Рударско-топионичарском басену Бор, 
бенефицирани радни стаж има 2.830 
радника. Највише их је са бенефицијом 
12/14 – укупно 1.497, бенефицију 12/15 
има њих 1.005, док бенефицију 12/16 
имају 183 запослена. Највећи бене-
фицирани радни стаж (12/18) има 145 
рудара Рудника бакра Бор, односно 
погона Јама.

 Г.Т.В. 

МАЈДАНПЕК.- СНС са листом 
„Александар Вучић - Зато што волимо 
Мајданпек” је на редовним локалним 
изборима који су одржани 2. септем-
бра, према прелиминарним подацима, 
освојила 65,44 одсто гласова, што ће им 
обезбедити 24 од 31 одборничког места 
у Скупштини општине Мајданпек. Пре-
осталих седам места у општинском 
парламенту имаће кандидати са листе 

„Доктор Марко Радуловић - Српски 
покрет Двери” (четири) и коалиција 

„Ивица Дачић и Драган Марковић Палма 
- СПС, Јединствена Србија (три мандата).

На овим изборима у Мајданпеку 
седам изборних листа (две коалици-
оне, једна листа групе грађана и четири 
које су поднеле странке самостално), са 
укупно 149 кандидата, бориле су се за 
поверење 17.325 бирача, који су гласали 
на 41 бирачком месту. Своју грађанску 
дужност испунило је 10.027 лица, тако 
да је излазност од 57,88 одсто била 
највећа у последњих 10-ак година. У ло-
калну скупштину нису ушли „Милан 
Кркобабић - ПУПС - И Мајданпек је 

Србија”, листа која је освојила 2,9 одсто 
гласова, Влашка странка Мост (2,3 
одсто), Влашка странка (1,1 одсто) и 
Група грађана „Доста је било - Упалимо 
светло” (4,21 одсто). За напредњаке 

гласало је 6.562 становника општине 
Мајданпек са правом гласа, за “Двери” 
1.096, а за социјалисте 962. 

Општинска изборна комисија је већ 
током ноћи (3. септембра) донела одлуку 

о утврђивању укупних резултата за од-
борнике СО Мајданпек, потврдио нам је 
председник ОИК Милош Јовановић: - 
Мандати ће бити распоређени у року 
од 10 дана. Ово су прелиминирани ре-
зултати – рекао је Јовановић и иста-
као да неправилности није било, а да 
је стигао један приговор Групе грађана 

„Доста је било - Упалимо светло” који ће 
комисија размотрити у року од 48 сати.

На свим бирачким местима листа 
са бројем један забележила је убедљиву 
победу. Најубедљивија је била на бирач-
ком месту број 18, у Лескову, где је од 
272 лица са правом гласа своје право ис-
користило 271, а чак 251 бирач поверење 
поклонио листи „Александар Вучић - 
Зато што волимо Мајданпек”.

Општинска изборна комисија има 
рок од 10 дана да објави званичне ре-
зултате, али је њен председник нагове-
стио да ће то вероватно бити учињено 
и раније.

Општински парламент треба да се 
конституише у року од 60 дана.

Убедљиво – „Александар Вучић – 
Зато што волимо Мајданпек“!

 С. Вукашиновић
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Председник Србије Александар Вучић у Мајданпеку

Ана Брнабић посетила Рудник бакра Мајданпек

Нови путеви за нове инвеститоре
Посете

МАЈДАНПЕК. - Ана Брнабић, 
председница Владе Републике Србије, 
посетила је 13. августа Рудник бакра 
Мајданпек и са Благојем Спасковским, 
генералним директором РТБ-а Бор, који 
ју је дочекао са сарадницима на повр-
шинском копу мајданпечког рудника, 

разговарала о актуелним питањима 
даљег развоја и производње бакра. 
Председница Владе подсетила је, најпре, 
да је недавно посетила Бор и том прили-
ком разговарала о стратешком партнер-
ству и ономе што рударство значи за Бор 
и Мајданпек: 

- Желела сам да посетим рудник 
у Мајданпеку из неколико раз-
лога. Прво, Бор и Мајданпек су, сва-
како, рударски центри Србије. Ру-
дарство је препознато од Владе Репу-
блике Србије као један од огромних 

неискоришћених потенцијала. У овом 
тренутку рударство нашој економији, 
нашем БДП-у, доприноси са 0,9 до 
један одсто, а од тога само РТБ Бор 
доприноси 0,8 процената. Надамо се 
да ће у неколико наредних година то 
моћи да се подигне на чак пет одсто 

у БДП-у. Достигли смо максимум са 
инвестирањем у нову опрему, у нову 
производњу и људе. Оно што нам је 
потребно је стратешки партнер - на-
гласила је премијерка.

-Моја порука становницима 
Мајданпека је да не треба да брину 
за своја радна места - рекла је пред-
седница Владе нагласивши да је то из-
узетно важно зато што 60 одсто грађана 
Мајданпека зависи од РТБ-а Бор и 
рударства. Борски комбинат бакра 
запошљава пет хиљада радника, од чега 

1.150 у Мајданпеку: - Од стратешког 
партнера очекујемо три најважније 
ствари, прво, да задржи све запо-
слене, друго, да у производњу уложи 
најмање 350 милиона долара и да на-
редних година производњу увећа три 
до четири пута.

Премијерка је истакла да ће то 
подићи и Бор и Мајданпек, што је за 
грађане Мајданпека од животног значаја. 
Подсетивши да Мајданпек заснива 
развој на рударству и туризму, подвукла 
је значај потребе да у развоју рударства 
размишљамо тако што ћемо чувати жи-
вотну средину, улагати пуно у њену за-
штиту и побринути се да даљи развој ру-
дарства не угрози развој туризма.

Радницима РТБ-а Бор, генералном 
директору Благоју Спасковском и свима 
у Мајданпеку премијерка је захвалила 
на томе што су Рудник бакра Мајданпек 
и РТБ Бор тако вођени, и послују, да су 
озбиљне светске компаније заинтересо-
ване за стратешко партнерство: - То, не 
би могло само са улагањима Владе. 
За то смо заслужни сви заједно, а пре 
свега, људи који овде раде.

- Посебно ми је задовољство што 
нам је у посети премијерка, госпођа 
Ана Брнабић, због прилике да захва-

лим за све што су она лично и Влада, 
као и претходна Влада господина 
Вучића, учинили за Мајданпек и РТБ 
Бор - казао је овом приликом Благоје 
Спасковски, први човек борског комби-
ната бакра. Без намере да све набраја, 
истакао да сада имамо чист ваздух у 
Бору, три пута већу производњу него пре 
четири године и доласка председника 
Александра Вучића на место председ-
ника Владе Републике Србије, а потом 
и госпође Брнабић: - Производњу од-
ржавамо на изузетно профитабил-
ном нивоу – нагласио је Спасковски. - 
Дошли смо до максималне тачке 
да у оваквим својинским односима 
не можемо више, иако смо заједно 
радили и Влада РС, и менаџмент, и 
радни људи РТБ-а Бор. Из тога произ-
илази да се мора пронаћи стратешки 
партнер.

Премијерка је у наставку посете оп-
штини Мајданпек обишла Центар за по-
сетиоце Националног парка “Ђердап” 
као и туристички простор „Лепенски 
вир”, где су је домаћини упознали са ре-
зултатима које остварују, као и плано-
вима развоја.

Текст: С. Вукашиновић 
Фото: М. Рашковић

МАЈДАНПЕК. - После смеде-
ревске Железаре, завршили смо још 
један велики посао и тако у читавом 
Подунављу, од Смедерева до Мила-
новца, до Бора, Кладова и Неготина, 
где све увек зависи од РТБ-а, напра-
вили много више прилика за посао 
младим људима - изјавио је председник 

Србије Александар Вучић (29. августа) 
приликом посете општини Мајданпек. 
Додао је да је у Милановцу рекао да ће 
се радити ново, велико, прелепо при-
станиште, научни и визиторски центар, 
у које ће бити уложено између три и 
четири милиона евра, а у Рудној глави, 
искрено обрадован што је после много 

година видео пуно деце на улицама, да ће 
се наставити изградња путева, као што 
је урађен пут Крш – Горњане: - Желим 
да у Мајданпеку урадимо много више, 
од реконструкције и реновирања целе 
ове хале, пута према Кучеву који сам 
данас обишао са Дробњаком (дирек-
тором ЈП „Путеви Србије“), до тога да 
имате више слободе у запошљавању 
људи у јавном сектору. Догово-
рили смо да започнемо припреме 
пројектног задатка да се паралелно 
са дунавским путем (Ђердапском ма-
гистралом) само неколико киломе-
тара иза, уради брза саобраћајница 
која ће да споји Милановац, дакле, 
мајданпечку општину, кладовску, са 
Голупцем, Великим Градиштем и По-
жаревцем - рекао је председник Србије 
и подсетио да су инвеститори долазили 
у средине око Београда и оне које имају 
или ће имати аутопут: - Тек када буду 
схватили да градимо путеве по истоку 
Србије долазиће нови инвеститори. А 
све то радимо зато што хоћу да сви ви 
останете овде, да не идете даље трбу-
хом за крухом у бели свет, већ да бар 
део наших људи из белог света вра-
тимо овде, да покажемо да онако како 
смо вредни у Аустрији, Швајцарској, 
Италији, Француској, да такви исти, 

и још бољи, можемо да будемо у нашој 
Србији. Да можемо да изградимо 
путеве и хотеле, и куће, али и мостове 
да они и њихова деца ту планирају 
своју будућност - рекао је, поред оста-
лог, председник Вучић замеривши 
локалној власти што у години када при-
ходи порасту за чак 200 милиона динара, 
толико порасту и трошкови: - Уштедите 
део новца, вратите дугове јавних ко-
муналних предузећа - поручио је пред-
седник државе Александар Вучић, иста-
кавши да људи у Мајданпеку цене одго-
ворност и рад. 

С. Вукашиновић 

А. Брнабић: Надамо се да ће се у наредних неколико година учешће 
рударства у нашем БДП-у подићи на чак пет одсто. - Б. Спасковски: 
Производњу одржавамо на изузетно профитабилном нивоу

Бор и Мајданпек - рударски центри Србије

Завршили смо још један велики посао и тако у читавом 
Подунављу, од Смедерева до Милановца, до Бора, Кладова и 
Неготина, где све увек зависи од РТБ-а, направили много више 
прилика за посао младим људима - изјавио је председник Вучић

Александар Вучић

Благоје Спасковски и премијерка Ана Брнабић
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РТБ. – Досадашњој плејади 359 до-
битника награде „Инжењер Шистек”, као 
највећег признања које Басен додељује 

н а ј з а с л уж н и ј и м 
појединцима и 
институцијама за 
истакнуте заслуге 
развоју РТБ-а и по-
себно залагање на 
послу, ове године 
придружило се још 
седморо радника 
комбината бакра. 

Овогодишњи списак „Шистековаца” 
остаће упамћен по многим куриозите-
тима. Тако је први пут у полувековној 
историји ове престижне награде 
(установљена далеке 1968.) отишла у 
руке једног „синдикалца”. Василије 
Шевченко, председник Синдикалне 
организације Топионица, признао је да 
је затечен њоме и да су му осећања по-
мешана. - Примио сам је лично, али је 
не доживљавам тако, с обзиром на то 
да сам је добио за 
синдикални рад. 
Пошто сам непо-
средно изабрани 
председник, на-
граду приписујем 
свим члановима. 
Осим њима, на-
равно, и сарад-
ницима из ру-
ководства син-
диката, као и спољашњим сарадни-
цима. Добро је што је неко из син-
диката добио ту награду. Добро је 
што се то десило, јер је прекинута 
маргинализација синдиката. Ми 
са послодавцима нисмо никакви 
непријатељи. Зато такво признање, 
које додељује послодавац, тако и 
доживљавам - води бољој сарадњи, 
успешнијем социјално-економском 

дијалогу између послодавца и синди-
ката. Да је било ко од колега „синди-
калаца” био на мом месту, размишљао 
бих о томе на исти начин. Ову награду 
доживљавам као колективну, пого-
тово што сам тимски играч – рекао је 
Шевченко.

Једина жена међу овогодишњим до-
битницима Дубравка Станковић, ру-
ководилац хемијске лабораторије у То-

пионици, са својом 
тридесетједном го-
дином је, уједно, и 
најмлађи доса да-
ш њи „Шистеко-
вац”. 

- Искрено сам 
била изненађена 
да после само 
четири године 
ра да у Топиони ци 

добијем ову награду коју сам првен-
ствено заслужила својим радом. 
Захваљујем се мојим руководиоцима 
и пословодству које је то препознало. 
Награда ми представља велику част, 
али обавезу и подстицај за још већи 
труд, да и даље радим напорно као и 
до сада – истакла је Станковићева.

И њеном ко-
ле ги из Топи-
они це Дејану Ми-
лин ковићу, заме-
нику главног по-
сло во ђе машинског 
одржа вања Топи-
онице и Фабрике 
сумпорне кисе-
лине, ово при з нање, 
такође, ве о ма много 
зна чи. - Као и у сваком спорту, на-
града доживљавам као да сам освојио 
златну медаљу на неком такмичењу, 
државном првенству. Значи много, 
поготово мени, мојој породици, коле-

гама и пријатељима. Сарадња са коле-
гама је веома важна због остваривања 
радних задатака у погонима. Желео 
бих да похвалим све моје колеге и 
раднике машинске службе Топио-
нице и Сумпорне, али велику захвал-
ност одајем и технолозима - нагласио је 

Милинковић.
Нема тог 

„ Ш и с т е к о в ц а ” 
који може остати 
равнодушан на 
вест да је један 
од лауреата, па 
је тако било 
и са Бојаном 
Милановићем , 
возачем тешких 
камиона на 

кривељском копу. - Ова награда ми 
пуно значи, не само као признање 
за мој минули него и као подстрек 
за будући рад. 
Захваљујем се ру-
ководству што ме 
је изабрало, да 
баш ја од 80 возача 
тешких возила 
на кривељском 
копу понесем на-
граду „Инжењер 
Шистек”. Она 
ми је велика оба-
веза, моја али и мојих колега возача, 
багериста да производњу на копу по-
дигнемо на што већи ниво – каже 
Милановић. 

Ни Ратко Пејчић, пословођа ма-
шинске службе секундарног дробљења 
флотације „Велики Кривељ”, није крио 
изненађење овом вешћу. - Награда ми 
много значи, иако је дошла неочеки-
вано. Радим у флотацији од отварања 

Рудника „Велики Кривељ”, тако да 
ми је драго што је неко видео тај мој 
труд. Мени није остало још много до 
пензије, пошто имам много радног 
стажа, али сигурно ми значи, мада ту 
има доста заслуга и мојих колега и са-
радника – поручио је Пејчић.

Ивица Јакша, главни 
електроинжењер РБМ-а, такође, ис-
крено признаје да награду није очекивао. 

- Више ме обавезује, 
него што ми значи. 
Претпостављам да 
ће се сада од мене 
очекивати да још 
више радим него 
до сада, а ја сам и 
досад увек давао 
од себе максимум. 
Посао главног 
електроинжењера 
у одржавању је веома одговоран 
зато што је за рад рудника неопходно 
снабдевање електричном енергијом. 
Као и у сваком руднику услови јесу 
тешки, али то не значи да не треба да 
дамо све од себе - истиче Јакша.

- Мени и мојој породици ова на-
града значи пуно и нисам је очеки-
вао. Ангажован сам на пословима 
одржавања кранова. Наш посао 
задаје велику одговорност, јер радимо 
на великим висинама. У тој групи 
радим већ 18 година и никада нисмо 
имали никакав инцидент, све је про-
текло у најбољем реду. Што се тиче 
самог посла, тежак је, али га стално 
обављамо савесно и добро – рекао 
је Велибор Барбуловић, пословођа 
одржавања кранова у РБМ-у.

Ј. Станојевић 

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – На 
централној свечаности поводом 6. авгу-
ста, Дана руда ра 
Србије и Да на 
РТБ-а, у Бресто-
вачкој Бањи, Љуби-
сав Орбовић, пред-
седник  СССС-а, и 
Зоран  Вујо вић, 
п р е д с е д н и к 
СССМ-а Србије, уручили су ручне 
сатове најбољим рударима и радницима 

у области енергетике за посебан допри-
нос и залагање на послу. Момир 
Живковић из рудника 

„Рудник” код Горњег 
Милановца је истакао 
да му награда синди-
ката много значи, јер је 
то подстицај за даљи 
рад и успехе. - Код нас 
су изузетни услови за 
рад, највећи акценат 
се ставља управо на 
њих и безбедност рад-
ника. То можете видети и посредством 
средстава јавног информисања. 
Прошле године смо чак добили на-
граду од ЕУ за безбедност на раду. 

И Драгославу Вучковићу из РМХК 
„Трепча” награда је, такође, подстицај 
за веће залагање на послу. - Радим као 

надзорник смене у јами. Услови рада 
су солидни. 

- Задовољан сам, али бих волео да 
се ова награда додељује младим руда-
рима, јер ја сам при 
крају радног века. 
Услови рада су такви 
какви су, боримо се, 
надам се да ће бити 
боље - рекао нам је 
Слободан Јовановић 
из РБМ-а. 

Славиша Илић 
из РББ-а ову награду 
доживљава као знак захвалности за све 
године које је уложио у борску јаму. – 
У Јами радим 33 календарске године 
и ово је признање за мој допринос 
Јами и РТБ-у. Када сам почео 80. и 
неке године радила је механизација 

на пнеуматику (ваздух), било је много 
чистија и здравија средина за раднике. 
Данас у јами ради дизел-опрема, много 
је издувних гасова, па је и загађење 
веће, а здравље рад-
ника угроженије. За 
разлику од данашњег, 
синдикат у коме сам 
почео као „синдика-
лац” пре 34 године 
могао би много да 
учини на побољшању 
услова рада. Како 
године пролазе, син-
дикат је све слабији, подељен је, чла-
нови гледају своје интересе, а све 
мање узимају у обзир раднике и бране 
њихов статус и потребе. 

Ј. Станојевић

Реаговања овогодишњих добитника награде „Инжењер Шистек”

Награђени најбољи рудари поводом њиховог празника

Награде

Подстицај за веће залагање
М. Живковић: Код нас су из-
узетни услови за рад, највећи 
акценат се ставља управо на 
њих и безбедност радника. – 
С. Јовановић: Задовољан 
сам, али бих волео да се ова 
награда додељује младим 
рударима. – С. Илић: У Јами 
радим 33 календарске годи-
не и ово је признање за мој 
допринос Јами и РТБ-у

В. Шевченко: Ово признањеводи бољој сарадњи, успешнијем 
социјално-економском дијалогу између послодавца и син-
диката. – Б. Милановић: „Шистекова награда” ми је ве-
лика обавеза, моја али и мојих колега возача, багериста да 
производњу на кривељском копу подигнемо на што већи 
ниво. – Д. Милинковић: Као и у сваком спорту, ову награ-
да доживљавам као да сам освојио златну медаљу на неком 
такмичењу. - И. Јакша: Као и у сваком руднику услови јесу 
тешки, али то не значи да не треба да дамо све од себе

Прекинута маргинализација синдиката

Василије 
Шевченко

Дејан 
Милинковић

Дубравка 
Станковић

Бојан 
Милановић

Ивица Јакша

Момир 
Живковић

Драгослав 
Вучковић

Слободан 
Јовановић Славиша Илић

Ратко Пејчић
Велибор 

Барбуловић
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Појачава се раскривање копа „Велики Кривељ“

Расте извоз РТБ-а, бакар из Бора купују Кинези

На кривељском копу

Рударство РББ

КОП „КРИВЕЉ“. – Под околно-
стима које утврђују званични органи, 
на површинском копу „Велики 
Кривељ“, у зони примарног дробљења 
руде, током мимохода дампера и џипа 
(14. августа око 12 часова), дошло је 
до судара у коме је – према речима 
Саше Перишића, помоћника гене-
ралног директора РТБ-а за безбед-
ност на раду – камион (који празан 
тежи око 150 тона) задњим левим 
точком тешко оштетио леви бок 
џипа. Један од двојице радника који 

су били у џипу, Љубиша Ђорђевић, 
некако се сам извукао из возила, док 
су другом, Ивици Ђорђевићу, брзом 
интервенцијом у томе помогли људи 
са дробљења и борског Центра за ван-
редне ситуације. Обојица су хитно 
збринута у овдашњој Општој болници, 
ван су животне опасности и прати се 
њихово стање. У току су све радње и 
поступци предвиђени Законом на пре-
цизном утврђивању чињеница овог 
немилог догађаја.

Остали живи у судару 
џипа и дампера 

Љ. Алексић

„ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. – Августов-
ске кише задале су главобољу кри-
вељским рударима, који су добар део 
месеца војевали битку да путну и елек-
тромрежу, као и транспортни систем 
одрже у радном стању и не дозволе пре-
киде у производњи, чак ни краткотрајне.

- Због обилних киша у првој по-
ловини августа, били смо на мукама 
да електромрежу одржимо у функци-
оналном стању. Самим тим, имали 
смо проблеме и са минским серијама 
које су биле расквашене, а дола-
зило је и до проклизавања транспор-
тних трака и запуњавања пресип-
них места. На све то, имајући у виду 
да због бољег садржаја један багер 
држимо на најнижој коти копа, испод 
нивоа водосабирника, па радимо са 
потапајућим пумпама које га прате 
и препумпавају одмах воду из усека 
багера у водосабирник, у првој поло-

вини месеца било је веома комплико-
вано одржати његов рад и откопати 
што више руде са бољим садржајем. 
Кише су, дакле, успориле и 
допремање богатије руде са дна копа, 
па је све то, уз много пратећих иза-
зова, утицало да августовски учинак 
на руди буде шест процената испод 
плана. Од предвиђених 900 хиљада 
тона руде откопано је 840 хиљада 
тона, остварен је средњи садржај 
бакра 0,29 уместо 0,34 процента и 
дато две и по хиљаде тона бакра у 
руди. У исто време, скинуто је тек 772 
хиљаде тона јаловине, наспрам пла-
нираних милион и 295 хиљада тона – 
резимира прошли месец управник копа 

„Велики Кривељ“ Милан Делић.
Делић додаје да је и транспортни 

систем „узео данак“ у августу јер је 
и одлагач, због стабилности, у време 
најобилнијих падавина радио редуко-
ваним режимом. Број камиона на точ-
ковима осцилирао је више него обично, 
али се све то у другој половини месеца 
поправило као – време.

-У другој половини августа радило 
се боље, па смо колико-толико успели 
да „испегламо“ и количине и садржај, 
и не одступимо много од плана. У 
септембар већ улазимо са довољно 
припремљене руде и јаловине, по-
дигли смо у радионицама и број ками-
она, а тек ће нам у раскривању помоћи 

они који полако пристижу. Два нова 
„белаза“ се већ склапају у борској 
радионици и они ће бити главно 
појачање у раскривању и ширењу 

„Кривеља“. Померамо и багере на 
горе, па ће два радити у средишњем 
делу копа и два на истоку, а само један 
ће остати на дну да товари богатије 
партије руде – каже Делић.

У спрези са новим камионима, који 
ће свакако помоћи да ширење копа и 
скидање јаловине иду брже, Делић каже 
да је реално очекивати да за два месеца 
та четири багера прокопају пут до прве 
руде на истоку „Великог Кривеља“. 

Г. Тончев Василић

Брже до руде на истоку
За бржи темпо скидања 
јаловине и ширење кривељског 
копа ка истоку пристижу нови 
камиони „белази“, а селе се и 
два багера – по један на исток 
и у средишњи део копа. До прве 
руде одатле стиже се за два ме-
сеца, каже управник Милан 
Делић. – У августу откопано 
840 хиљада тона руде и дато две 
и по хиљаде тона бакра из ње, 
а уклоњено 772 хиљаде тона 
јаловине

РТБ. – Од почетка године РТБ Бор је 
на страном тржишту продао 17.650 тона 

бакра, што му је, заједно са продајом 
осталих производа, обезбедило 25 одсто 

већи извоз него у истом периоду прошле 
године. Девизни прилив од продаје робе 
у иностранству за седам месеци износи 
125 милиона долара. Борски бакар ква-
литета „четири деветке“ традицио-
нално се продаје у Хрватској, Турској, 
Бугарској и Немачкој, а у јулу је први 
пут бродским контејнерима отпремљено 
и 750 тона бакра у – Кину!

Енглези су за 2,6 тона борског 
сребра купљеног од јануара до јула пла-
тили РТБ-у Бор милион и 372 хиљаде 
долара, а додатних 1,2 милиона долара 
издвојили су за паладијум и платину. 
Пољаци су за селен и плави камен који 
је у претходних седам месеци отпреман 
из Бора платили укупно 1,6 милиона 

долара. У истом периоду пут Румуније, 
Грчке и Бугарске отишла је и сумпорна 
киселина вредности 247 хиљада долара, 
па је укупан девизни прилив од продаје 
робе у иностранству током претходних 
седам месеци 124,7 а долара, што је за 
четвртину више него у истом периоду 
прошле године. 

Приход РТБ-а Бор од продаје бакра 
само у јулу је 17 милиона долара, а 
компанија је зарадила и додатних 600 
хиљада долара од продаје сребра, плавог 
камена и сумпорне киселине. Све то је 
РТБ-у Бор обезбедило укупан извоз у 
јулу вредан 17,6 милиона долара.

Г. Тончев Василић

У Кину отпремљено 750 тона бакра
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Били смо са кривељским рударима на њихов празник

КОП “КРИВЕЉ”. – Рударство је 
посао у коме се стаје само кад се мора. 
Руда тече лети и зими, дању и ноћу, 
обичним даном и празником. Тако и 
за недавни празник, који је и Дан Ру-
дарско-топионичарског басена Бор, 
рудари нису стали. Неки су славили, а 
неки били на свом радном месту, како 
се коме заломило. Посетили смо оне 
који су шестог августа били на својим 

моћним машинама, на површинском 
копу “Велики Кривељ”. Широким пу-
тевима које брзо утабају огромном те-
жином пажљиво су се мимоилазили 
дампери. Они пуни моћно су брек-
тали благом косином ка примарном 
дробљењу, они празни “веселије” су 
хитали до багера угњездених у терасама 
копа. Само један од оних највећих ками-
она носи 220 тона, а кошта око два мили-
она долара, једна гума 15 до 35 хиљада! 
Ове грдосије дневно прогутају и до две 
хиљаде литара нафте!

На једном од два “комацу” багера 
“ПЦ 4000”, који спадају у највеће уто-
варне машине у Европи, затекли смо 
млађаног Сашу Журкића. Он је већ 
седам година за командама овог дива 
тешког 400 тона који кошта четири ми-
лиона евра, а може годишње да утовари 
15 милиона тона ископина. Јер, једном 
кашиком зхвата 22 кубика или 50 тона 
материјала. Док је заривао челичне 
зубе багера у обрушену руду, Журкић 
нам рече: - Вама се, можда, чини да 
је компликовано управљање овом 
грдосијом. Машина је заиста велика 
и захтевна, ризично је радити на њој, 
али годинама се стекне рутина, тако 
да је мени сада лако. Вама са стране 
не изгледа тако, али погледајте, радим 

џојстиком, у климатизованој кабини, 
и овај посао ми је као вожња би-
цикла, кад се једном научи - то је то. 
Наш рударски поздрав је “Срећно” - 
рече млади багериста – и са том неком 
срећом радимо и одолевамо свим 
искушењима овог посла.

Одмах нам је и показао каква су 
то искушења. Кашиком је захватио ек-
сплозивом здробљену стену, подигао 

је високо и сручио у корпу дампера 
који је “послушно” пришао на дохват 
Журкићеве “снажне руке”. Пет-шест 

окрета и велики камион сиреном даде 
знак да му је довољно. Уступа место 
следећем чији мотор стрпљиво “преде” 
у близини. И, тако читаву смену, камион 
за камионом, кашика за кашиком, дан и 
ноћ, година за годином, тона за тоном.

По “порцију” руде пришао је 
нешто мањи камион марке „комацу“ 
број 47. За његовим воланом седео је 
Бојан Милановић, један од 80 возача 
кривељског копа, а толико их је и у 
Мајданпеку. Бојан је тога дана требало 
да прими највеће признање, награду 

„Инжењер Шистек“, па смо се попели 
на платформу његовог камиона да по-
причамо. Платформа подсећа на балкон 
омање куће, али “куће” која може да се 
креће. Кријемо се у хладовини корпе, а 
одоздо бије врелина мотора. У кабини је 
“друга прича”, клима ради, па возач може 
да издржи и летњу припеку и дебели 
минус. Са товаром стижемо до дроби-
лице. Чекамо да неколико камиона при-
стиглих пре нас изруче свој товар, а онда 
и Бојан долази на ред и, возећи у рик-

верц, прилази великом левку. Ту почиње 
прво уситњавање руде и наставља се у 
неколико фаза све до у микроне да би 
се у флотацији, уз помоћ реагенаса, кон-
центрисао бакар у виду финог плавича-
стосивозеленог праха. Он се отпрема у 

топионицу, топи у новој флеш-пећи на 
1.300 степени и излива у “црвене” аноде 
из којих у електролизи металурзи рафи-
нишу најфинији борски бакар. У анод-
ном муљу остане оно највредније – 
злато и сребро – коме на путу до полуга 
предстоји још неколико технолошких 
етапа.

Чим су огромне чељусти дробилице 
прогутале товар руде, Бојан је кренуо 
по нову “туру” а ми му најпре чести-
тасмо на награди. Захваљујући се, он 
не заборавља своје колеге и каже: - Ове 
године сам ја одабран од 80, такође 
добрих, возача и захваљујем се посло-
водству на томе. Иза мене је 16 година 
стажа, а на овом послу остао сам 
најдуже. Мој отац је, такође, возио 
дампер, али на борском копу, и после 
школе ишао сам код њега, правио 
му друштво, стицао нека искуства. 
Сваки посао има своју тежину, али 
овај за мене није никакав проблем. 
Ни по киши није тако страшно, док 
је зими опасније. Клизаво је, камиони 
су тешки, гуме широке, па могу да по-
бегну у страну. Али, ми смо ту да се то 
не догоди. 

-Рудари су весели људи, склони 
шали – додао је Милановић - али док 
радимо, нема места неозбиљности, 
пошто увек морате да будете савесни 
и прибрани јер у питању су људски 
животи и скупа опрема. Ово су 
велика возила и ако не водите рачуна, 
може свашта да се деси, поготово што 
нам је прегледност по десној страни 
смањена. Зато лака возила и радници 
морају да пазе где се крећу, а са коле-
гама у камионима имамо сталну ра-
дио-везу и њоме се договарамо како 
да се лакше мимоиђемо, поготово 
ноћу и зими. Иначе, правила вожње 
на копу су као и у јавном саобраћају, 
важи правило десне стране. Поздрав 
и нас возача је рударско “Срећно”!

Кашике пуне, 
дампери вредни

С. Журкић: Наш рударски поздрав је “Срећно” и са том неком 
срећом радимо и одолевамо свим искушењима која нам задаје 
овај посао. - Б. Милановић: Рудари су весели људи, склони шали, 
али док радимо, нема места неозбиљности, морате да будете 
савесни и прибрани, јер у питању су животи и скупа опрема

Љ. Алексић

Саша Журкић управља командама „дива” тешког 400 тона

Бојан Милановић за воланом „комацу” камиона

Ове грдосије од камиона дневно „прогутају” и до две хиљаде литара нафте!
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РБМ. - Августовска производња 
у Руднику бакра Мајданпек, иако без-
мало на нивоу планиране, није наста-
вила тренд раста из претходних месеци, 
већ се зауставила на учинку од 1.700 
тона, са пратећим количинама племе-
нитих метала. Притом, на Површин-
ском копу план укупних ископина 
остварен је са само 76 одсто, али су у 
Флотацији постигнути одлични резул-
тати искоришћења, квалитета и влаге 
концентрата.

Запослени на Површинском копу су 
августовски план (1,85 милиона тона) 
остварили са тек нешто више од три 

четвртине, при чему је учинак на руди 
био повољнији и износио је око 89 одсто. 
Активност се одвијала на радилиштима 
„Андезитски прст“ и „Исток 1“.

- Учинак би био знатно повољнији 
да није било тешкоћа са утоварном 
механизацијом. И „ОК” багер и „ПЦ 
3” су током месеца, због кварова на 
кашикама, више дана били изван 
функције. Застој у раду успели смо да 
превазиђемо када смо из Бора добили 
ремонтовану кашику за багер „ПЦ 3”, 
док смо на „ОК” багеру кашику за-
менили нашом – објашњава тешкоће у 
остварењу плана на руди Горан Репеџић, 

главни пословођа производње на Повр-
шинском копу РБМ-а. Додаје да, када 
је реч о јаловини, и даље највише про-
блема има са функционисањем Фазе 1: - 
Рад одлагача је био споран, будући да 
нисмо имали помоћну механизацију 
за сређивање терена око њега, да су 
се проблеми јавили и на терену око 
транспортера 06, а било је тешкоћа 
у замени траке 07. Ништа мањи про-
блем није било и то што се у просеку 
могло рачунати на знатно мање тешких 
возила у раду од потребног броја за већу 
производњу. 

У Флотацији РБМ-а прерадом су 
пратили испоруку руде са Површин-
ског копа и у складу са тим ангажовали 
капацитете, ослањајући се, у зависно-
сти од потребе, на рад четири до шест 
секција: - Радило се веома добро. Пре-
радили смо све количине испоручене 
руде са искоришћењем које је било 
одлично, можда најбоље у последње 
две деценије, јер је просечно изно-
сило 86,5 одсто. У исто време, квали-
тет концентрата прелазио је 24 одсто, 
а влага спуштана и на само 7,5 - каже 
Јелена Ђурић, управница Флотације. 
- Осим ангажовања у производњи, 
имали смо и ремонт - замену траке 
29 на Дробљењу, обавили смо и све 

сервисе по месечном плану у тој 
производној целини, а нисмо занема-
рили ни друге, у мери у којој су нам 
то капацитети дозволили - наглашава 
Ђурићева.

Све скупа, за резултат је имало 
производњу од 1.801 тоне бакра у кон-
центрату, са пратећим количинама злата 
и сребра.

- Без намере да стално приго-
варамо околностима и условима у 
којима се производња одвија, од по-
четка године није протекао ни један 
месец а да временске прилике нису 
биле разлог за додатно ангажовање 
ресурса на санацији њихових после-
дица. По томе се ни август није раз-
ликовао. Међутим, и током прошлог 
месеца, у тим условима, могли смо да 
се ослонимо на висок степен одговор-
ности већине запослених и спремност 
да се и додатно ангажују како би по-
верене задатке обавили - прокомента-
рисао је августовски учинак Бранис-
лав Томић, први човек Рудника бакра 
Мајданпек.

Амбициозан септембарски план 
производње за запослене у РБМ-у 
представља нови изазов и могућност да 
се део изгубљеног надокнади. 

С. Вукашиновић

Рударство РБМ
Августовска производња у РБМ-у на домак планиране

Подвиг запослених у смени Д на Површинском копу РБМ-а

Присебност злата вредна

РБМ. - Почетак августа ће добро 
запамтити сви запослени у смени Д на 
површинском копу мајданпечког Руд-
ника бакра. Трећа смена је најнормалније 
започела рад уз све уобичајене проце-
дуре и радње, да би се већ у другом сату 
догодило нешто неочекивано. На дам-
перу “белаз 3” избила је ватра о чему 
је путем радио станице све обавестио 
возач Дејан Балабановић и одмах по-
хитао да гаси ватру. Веома брзо су му се 
придружиле и друге колеге, па је ватро-
гасцима на које се није дуго чекало, пре-
остало да већ локализован пожар угасе 
потпуно.

- Превозио сам јаловину са ради-
лишта Исток ка Фази 1, кренуо са 
багера и изашао на хоризонталу у 
близини оперативе, када сам у тре-
нутку приметио бљесак у ретровизору. 
Одмах сам зауставио возило, погле-
дао и уверио се да се у фрему појавио 
пламен. У непосредној близини био 
је колега Дејан Миливојевић који је 

одмах притрчао у помоћ, активирали 
смо ппз апарате, а ја сам пословођи 
и свим колегама са укљученим 
радио станицама пријавио инци-
дент и позвао их да дођу у помоћ и по-
могну приликом гашења - поделио је 
са нама причу о томе шта се догодило 
Дејан Балабановић, возач тешких 
возила, са шестогодишњим радним ис-
куством у РБМ-у, Каже да се није упла-

шио, јер му је било најважније да учини 
све што је неопходно: - Испоставило се 
да је пуна присебност, затим и брзина 
и обученост свих нас за деловање у 
таквим приликама била од пресуд-
ног значаја, тако да смо пожар уга-
сили и уз најмању могућу штету са-
чували возило.

Приликом интервенције активирана 
су 22 апарата за гашење, сазнали смо од 
Мирослава Кришановића, сменског 
пословође Д смене на Површинском 
копу, који има 39 година радног иску-

ства у РБМ-у. Истиче да је смена почела 
по свему мирно, а рад након распореда 
и усмеравања возила на јаловинске и 

рудне багере: - Нешто после поноћи 
возач “белаза 3” ме је обавестио да 
се на возилу појавио пламен. Одмах 
је зауставио дампер, а како се све 
догађало у близини Оперативе, на 
позив који је упутио радио стани-
цом, одазвали су се и други возачи и 
својим противпожарним апаратима 
укључили у гашење ватре. Њихова 
присебност била је од непроцењивог 
значаја, а стицајем околности сви 
скупа, како возачи тешких возила, 
тако и са помоћне механизације, при-
ступили смо гашењу ватре која је до-
ласком велике „белаз” цистерне пот-
пуно била савладана. У међувремену, 
стигла је и ватрогасна јединица, али 
смо на срећу, били довољно брзи и спе-
чили веће последице. 

После свега актери овог догађаја су 
се тек присетили да баш нико није забе-
лежио шта се догодило: - За похвалу је 
што је сваком од нас противпожарни 
апарат био важнији од камере, одно-
сно мобилног телефона којим смо 
могли да забележимо немили догађај, 
а и интервенцију - закључује сменски 
пословођа.

А о подвигу запослених у смени 
Д и спреченој већој штети у РБМ-у се 
говори са пуно хвале.

С. Вукашиновић

Промишљена и брза реакција младог возача Дејана Балабановића, 
уз добру обученост и спремност да прискоче у помоћ, као и соли-
дарност свих запослених у смени Д на Површинском копу спречи-
ла већу штету на “белазу 3” на којем је избила ватра. - Приликом 
интервенције употребљена 22 ппз апарата пре доласка ватрогасаца 
који су већ обуздану ватру на дамперу потпуно угасили

На Површинском копу било је проблема са утоварном механизацијом 
и функционисањем Фазе 1, а у Флотацији прерадили сву испоруче-
ну руду. – Б. Томић: И током прошлог месеца, у тим условима, мог-
ли смо да се ослонимо на висок степен одговорности већине запо-
слених и спремност да се додатно ангажују како би обавили пове-
рене задатке

Одлично искоришћење и 
квалитет концентрата

Дејан Балабановић

Мирослав Кришановић

Радило је знатно мање тешких возила од броја потребног за већу производњу
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 ТИР. – Топионица је у августу при-
мила укупно 6.451 тону бакра у концен-
трату, од чега 3.800 тона из басенских 
рудника (275 тона из Јаме, 1.800 тона 
из Рудника „Велики Кривељ” и 1.800 
тона из Рудника бакра Мајданпек), као 
и 2.651 тону из увозног концентрата 
(услужна прерада). Како је нагласиоВ-
ладимир Јаношевић, извршни дирек-
тор за ТИР, прерађена је сва пристигла 

количина концентрата, што значи да је 
крај месеца завршен са празним бедин-
гом. Тачније, све што се прими истог 
дана се и претопи. Произведена је 7.331 
тона анодног бакра (236 тона, у просеку, 
дневно је испоручивано Електролизи). 

- Крајем месеца (29. августа) 
дошло је до квара на главном мотору 
дуваљке, тако да су, по реалној про-
цени, изгубљена три ливења са 

којима би топионичари достигли ме-
сечну продукцију 8.000 тона анода. 
Топионица је имала релативно добре 
параметре рада, као и прераду која 
никада није „падала” испод 1.240 тона 
шарже, у просеку, дневно. У Енергани 
је произведено 400 мегават часова 
струје посредством нове турбине, што 
је значајан податак који говори да је 
флеш-пећ добро радила, па је било 
довољно топлотне од које смо добили 

електричну енергију. Имали смо из-
ливене коректне аноде, па Електро-
лиза није имала примедби на њихов 
квалитет – нагласио је Јаношевић. 

Резултат овако доброг рада Топио-

нице одразио се и на домете у Фабрици 
сумпорне киселине који су у августу до-
стигли 27.542 тоне монохидрата. Увек 
се држи 4.000-5.000 тона на залихама 
(2.000 тона је потребно за процес). 

Из Електролизе је у августу изашло 
укупно 6.108 тона катодног бакра, од 
чега је 3.856 тона „црвеног” метала „из-
вучено” из сопствених сировина. Па-
раметри се држе у добрим границама, 
почев од ретура који је износио 14,55 
одсто (12,78% од почетка године). Елек-
тролиза је у септембар ушла са 4.549 
тона мобилисаног бакра (око 700 елек-
тролитичких ћелија је у раду), тако да 
се стварају предуслови да септембар-
ска продукција буде боља од августов-
ске. Регенерација је забележила изван-
редну производњу - 110 тона бакар-сул-
фата (плавог камена). РЈ за производњу 
племенитих метала, такође, „прати” ка-
тодни бакар. – У септембар смо зако-
рачили са добрим предиспозицијама, 
имамо довољно мобилисаног бакра. 
Ако наставимо да радимо као у авгу-
сту, производња у Топионици и Елек-
тролизи ће сигурно бити и боља – под-
вукао је наш саговорник. 

Ј. Станојевић

ТИР. – У агломерацијама Нови Сад 
и Бор ваздух је током 2017. године био 
прве категорије (чист или незнатно 
загађен), јер годишње граничне вред-
ности нису прекорачене ни за једну 
загађујућу материју. Тако су житељи 

града бакра лане удисали чист ваздух, 
за разлику од Београда, Ниша, Панчева, 
Ужица, Ваљева, Краљева, Крагујевца, 
где је ваздух био треће категорије, од-
носно прекомерно загађен. Ово, између 
осталог, пише у годишњем извештају о 

стању квалитета ваздуха у Републици 
Србији 2017. године који је урадила 
Агенција за заштиту животне средине 
Републике Србије. Оцена квалитета ваз-
духа обављена је на основу средњих 
годишњих концентрација загађујућих 
материја добијених мерењем квалитета 
ваздуха у државној и локалним мрежама 
за мониторинг.

Из овог извештаја пажњу при-
влачи још једна чињеница када се по-
сматра промена квалитета ваздуха – 
Бор је дуги низ година имао статус 
прекомерно загађеног града (ваздух 
треће категорије) због високог нивоа 
концентрација сумпор-диоксида, а од 
2016. године први пут је сврстан у прву 
категорију. - Из приказаних графика 
и установљених мерења очигледан је 
и значајан тренд смањења просечне 
концентрације сумпор-диоксида. Пот-
пуно је јасно да је реч о позитивном 

утицају нове технологије за прераду 
бакра, односно нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине – истакла је 
Душанка Миљковић, помоћник дирек-
тора ТИР-а за заштиту животне средине.

Са њеним мишљењем слаже се 
и Миленко Јовановић, начелник 
Одељења за контролу квалитета ваз-
духа Агенције за заштиту животне сре-
дине Републике Србије, који сматра да је 

„нова топионица очигледно велики кван-
титативни скок у позитивном смислу, 
као права мера државних органа у циљу 
заштите здравља људи.” - Наравно да 
је потребно и даље контролисање 
емисија СО2 и квалитетан монито-
ринг ради праћења концентрација у 
амбијенталном ваздуху. Агенција ће и 
даље на томе предано радити, уз пуну 
сарадњу са стручњацима из ТИР-а за-
дужених за животну средину. 

Металургија

Квар на дуваљци у Фабрици сумпорне киселине саниран за један дан

Ваздух у Бору лани био прве категорије

Августовски производни биланс бољи од јулског

РТБ. - Када се удруже знање, ис-
куство и велика пожртвованост, чак и 
најсложенији задатак може да се обави 
професионално, квалитетно и веома 
брзо. На делу су то (29. августа) пока-
зали радници РТБ-а, који су у сарадњи 
са мајсторима ФОД-а за мање од 24 сата 
ревитализовали дуваљку у Фабрици 
сумпорне киселине и на тај начин спре-
чили хаварију на катализатору вредном 
четири милиона долара. 

-Да је застој због квара на мотору 
који покреће дуваљку, снаге 4,2 ме-
гавата, трајао дуже, катализатор би 
пропао и РТБ Бор би на допремање 
новог из Америке морао да чека три 
месеца. На толико би и производња 
морала да буде обустављена и то би, 
сигуран сам, имало несагледиве по-

следице по цео РТБ – рекао је гене-
рални директор РТБ-а Бор Благоје Спа-
сковски.

Зато – додао је - не могу, а да се не 
захвалим јавно Мирку Грчићу, који је 
водио комплетну екипу, потом „шисте-
ковцима“: Драгану Николићу, Дејану 
Несторовићу и Дејану Милинковићу, 
али и Миодрагу Николићу и Дра-
гану Думитрашковићу за надљудске 
напоре да дуваљку оспособе у ре-
кордном времену. Сложен електро-
механички уређај, који је на агре-
гату просто „краткоспојио“, изварни-
чио и прекинуо рад снажне дуваљке, 
ревитализован је у Фабрици опреме 
и делова муњевитом брзином, а 
томе су допринели и: Јовица Крстић, 
Миљан Јашаревић, Дејан Калиновић, 

Предраг Матејић, као и Славица 
Милојевић, Милан Младеновић, 
Сафет Мандал, Снежана Стојановић. 

Велико хвала дугујем и власнику 
фирме „Екогел“ из Бора Милошу 

Стојановићу и „Пољопромет“ из 
Зајечара Братиславу Манојловићу, 
као и Дарко Василићу – изјавио је Спа-
сковски.

Г.Т.В.

За разлику од Београда, 
Ниша, Панчева, Ужица, 

Ваљева, Краљева, 
Крагујевца, где је 
ваздух био треће 

категорије, односно 
прекомерно загађен, 
у Бору и Новом Саду 

дисало се пуним 
плућима, пише у 

извештају Агенције 
за заштиту животне 
средине Републике 

Србије

Чистији него у већини градова Србије

Ј. Станојевић

Да је застој због квара на мотору који покреће дуваљку, снаге 4,2 
мегавата, трајао дуже, катализатор би пропао и РТБ Бор би на 
допремање новог из Америке морао да чека три месеца , каже 
генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски

Сачувани вредни агрегати, 
спречена ланчана хаварија

Прерада никада није „падала” 
испод 1.240 тона шарже, у 
просеку, дневно. - У августу 
топионичари дали 7.331 тону 
анодног, електртолизери 
6.108 тона катодног бакра 
и „сумпораши” 27.542 тоне 
киселине. – В. Јаношевић: 
Прошлог месеца поново 

„подигнута” количина 
мобилисаног бакра на 4.549 тона

Претопљен сав концентрат

Владимир Јаношевић
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Виртуоз на виолини Немања Радуловић снимио спот у Бору

Хотел „Језеро” бележи рекордну попуњеност током летње сезоне

Припреме женске јуниорске ватерполо репрезентације Србије на Борском језеру

Туризам

РТБ. – Обишао је свет са виоли-
ном, свирао у најпознатијим концер-
тним дворанама широм Европе, Аме-
рике, Африке, Аустралије... Онда се 29. 
августовског поподнева у смирај дана 
обрео на ободу борског флотацијског 
јаловишта, почео да превлачи гуда-
лом преко жица и кренула је небеска 
музика. Тридесеттрогодишњи Немања 
Радуловић, некадашње чудо од детета 
из Ниша, данас светски познат и признат 
виолиниста, са екипом студиа Creative 
(режисер Горан Алексић), снимао је 
спот за свој следећи албум, десети по 
реду, који ће се звати „Бајка”. На њему 

ће бити дела Римског Корсакова („Шехе-
резада”), Хачатуријана и нашег младог 
композитора Александра Сердара.

 - Овај албум снимамо у издању 
дискографске куће „Дојче грамофон” 
(излази у новембру) и једва чекам 
да представимо и трећи спот који 
радимо у Србији. Јако ми је драго да 
можемо да презентујемо и Србију и 
овдашње невероватне уметнике. Ова 
дивна природа и позитивна енергија 
која влада може да да само добре ре-
зултате – коментарисао је млади вир-
туоз на виолини спој класичне музике и 
природне лепоте Бора и околине. - Мени 

бар инспирација апсолутно долази из 
природе и свакодневног живота. Први 
пут сам у овом крају и стварно сам 
одушевљен. Причали смо са људима 
из екипе да се првом приликом 
вратим овде на одмор и да уживам 
још више. И гостопримство људи – то 
је прво што ми је оставило утисак – 
сви су насмејани, гостопримљиви, не-
вероватно љубазни. Уживам у сваком 
моменту. 

У тиму који помаже реализацији 
спота је и наша позната ТВ водитељка 
Тања Петернек Алексић. На питање 
како је као новинар и драматург дожи-
вела Бор као град и природне лепоте 
које је овде могла да види, у прекрас-
ном амбијенту Борског језера, одго-
ворила је: – Природне лепоте су нео-
спорне, али оно по чему памтим гра-
дове у које одлазим, без обзира на то 
да ли су у Србији или свету, су, пре 
свега, људи. Први контакт са Бором 
је у ствари био са Горицом Тончев 
Василић и Сашом Перишићем. Људе 
некако подразумевамо и увек их прво 
истичем. Они су ми слика Бора, а 
то значи гостољубивост, гостоприм-
ство, пријатност и рођачка атмос-
фера. Увек ћу се враћати у Бор због 
овога што сам сада доживела. Нор-
мално да је Србија толико лепа, овде 
можда лепша него на другим ме-

стима, али Немања Радуловић увек 
бира најлепше делове Србије. Моја 
је срећа што сам, пре свега, његов 
пријатељ. Када имате привилегију 
да чујете таквог врхунског музичара, 
па све спојите са овом сликом, то је 
заиста потпуно савршенство. То савр-
шенство се уклапа, и то осећање да су 

места на којима снимамо и на којима 
је снимано већ много филмова и спо-
това сваки пут их је могуће видети на 
други начин. Верујем да када изађе 
овај нови спот и када га Немања буде 
промовисао, да ћете се и ви у Бору 
прилично пријатно изненадити како 
све још може да изгледа амбијент на 
који сте навикли, а потпуно другачије 
него досад. На лепоту се лако навикне. 

Ј. Станојевић 

БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Женска 
јуниорска ватерполо репрезентација 
Србије припремала се од 20. до 24. авгу-
ста на Борском језеру за светско првен-
ство у Београду. Вредни домаћини у 
хотелу „Језеро” угостили су репрезен-
тативке и стручни штаб који су имали 
само речи хвале на рачун љубазности и 
услуге којима су дочекани. 

- Први пут смо овде као женска 
репрезентација и лепо су нас при-
мили и сместили у хотелу „Језеро” и 
у Спортском центру „Бор”. Услови 
су стварно фантастични. Од мушке 
репрезентације која је била овде чули 
смо све најлепше о хотелу. Господин 
Благоје Спасковски нам је помогао 
да се сместимо и пружио нам услове 
какве било која репрезентација може 
само да пожели – казала је Драгана 
Ивковић, селектор јунирске ватерполо 
репрезентације Србије.

Њено мишљење деле и младе 
играчице. - Овде смо дошле као 
репрезентација да приведемо крају 
припреме које су биле дугачке и на-
порне. Услови су фантастични – 
имамо тренинге на отвореном базену 
у СЦ „Бор” и у хотелу „Језеро” - рекла 
је Нађа Новаковић. - Прелепо је, досад 
нисмо имале овакве услове, обично 
смо у Бечеју, тако да је ово стварно 
дивно - додала је Нина Јосифовић.

- Особље хотела и сви ми из 
менаџмента чинимо напоре да им 
учинимо да буду у најбољим усло-
вима. Чули сте да су задовољни. То је 
оправдање за све оно што смо радили, 
али изазов и позив свим спортистима 
државе Србије а и онима ван ње да 
дођу овде, да проведу лепе дане и да 
се успут припреме за праву медаљу. Ја 
верујем да ће освојити медаљу - пору-
чио је Благоје Спасковски, генерални 

директор РТБ-а.
Женска јуниорска ватерполо 

репрезентација Србије наступила 
је у групи А са Шпанијом, Канадом 
и Италијом. Прошле године српске 

јуниорке освојиле су осмо место на ев-
ропском првенству, а пласман међу осам 
најбољих светских репрезентација први 
је циљ и овог пута. 

Ј. Станојевић

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Хотел „Језеро” 
на Борском језеру и ове године бележи 
раст попуњености током летње сезоне. 
Од почетка маја хотел је угостио преко 
3.200 посетилаца, односно оства-
рио рекордну посећеност од преко 
10.000 ноћења. Просечна попуњеност 
смештајних капацитета током викенда 
била је 92 процента. Већину гостију у 
мају и јуну чиниле су групе које су при-
редиле разне team building event, рад-
ничко-спортске сусрете и игре, а од-
ржано је и неколико већих семинара, од 
којих два у организацији Техничког фа-
култета у Бору. 

„Ударни” летњи месеци – јул и август 
су, углавном, били резервисани за поро-
дична окупљања и летовања индиви-
дуалних гостију који су проводили по 

десет и више ноћења у хотелу. Већој 
посећености у многоме су допринели 
и ваучери које додељује Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација 
Републике Србије.

- Инострани туристи, махом из Бу-
гарске и околних земаља, већ тра-
диционално нам изнова указују по-
верење, због изузетне локације, при-
ступачних цена и добре исхране. По-
средством сајта Booking.com, на коме 
смо оцењени завидном оценом 8,9, 
добијамо све више резервација од 
стране гостију и из удаљених крајева 
света, као што су Кина, Јапан и 
земље блиског истока, који, углав-
ном, путују ради посла – рекла нам 
је Милица Миловановић, управница 
хотела „Језеро”.

Д. Ивковић: Од мушке ватерполо 
репрезентације која је била овде чули 
смо све најлепше о хотелу „Језеро”. – Б. 
Спасковски: Њихово задовољство је 
оправдање за све оно што смо радили, али 
изазов и позив свим спортистима државе 
Србије, а и онима ван ње да дођу овде

„Услови су стварно фантастични”

Инострани туристи, махом из Бугарске и околних земаља, 
већ традиционално изнова указују поверење, због изузетне 
локације, приступачних цена и добре исхране. - М. Миловановић: 
Посредством сајта Booking.com добијамо све више резервација 
гостију и из удаљених крајева света

Преко десет хиљада ноћења

Ј. Станојевић

Н. Радуловић: Мени бар инспирација апсолутно долази 
из природе и свакодневног живота. Први пут сам у овом крају 
и стварно сам одушевљен. – Т. Петернек Алексић: Када имате 
привилегију да чујете таквог врхунског музичара, па све спојите 
са овом сликом, то је заиста потпуно савршенство

„На лепоту се лако навикне”

Тања Петернек Алексић

Драгана 
Ивковић

Милица 
Миловановић
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Одржани јубиларни, 25. „Дани Брестовачке Бање 2018”

Клуб РТБ-а постао важан део туристичке понуде овог краја

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Тра-
диција одржавања „Дана Бресто-
вачке Бање”, дуга две и по деценије, 
настављена је и ове године (18. авгу-
ста) у прелепом амбијенту ове некада 
чувене дворске бање. Организатори су 
се потрудили да овај мали јубулеј обе-
леже на пригодан начин, омогуће посе-
тиоцима да осете дух бање, Бора и пред-
ставе традицију овог краја. Овогодишњу 

манифестацију свечано је отворио Алек-
сандар Миликић, градоначелник Бора.

- Брестовачка Бања јесте место 
где су се две династије и Обреновића 
и Карађорђевића окупљале, место 
одакле потичу традиција и историја. 
Овде ће се данас чути и влашка 
и српска музика, овде ће се чути 
уједињење једне велике традиције 
којом Бор треба да се хвали. Бор има 
неколико туристичких потенцијала 
– Брестовачку Бању, Борско језеро, 

Црни врх, планину Стол, сеоски ту-
ризам, Злот, Брестовац, Горњане - то 
је оно чиме треба да се поносимо. Бор 
има други рудник који се зове тури-
стички потенцијал и њега морамо да 
развијемо у наредном периоду. 

Неколико хиљада гостију имало 
је прилику да дочека књаза Милоша 
Обреновића (у лику Звонка Стевчића), 
који је поздравио одушевљен народ, по-

сетио конак, прошетао бањским парком 
и пробао кулинарске специјалитете 
овог краја, али и да први пут виде 
инсценацију „Доласка кнеза Алек-
сандра Карађорђевића у Бресто-
вачку Бању” (у лику првака београд-
ског Народног позоришта Лепомира 
Ивковића). Такође су могли да пробају 
специјалитете домаће кухиње и тради-
ционална јела припремљена у оквиру 
надметања „Златне руке”, али и да 
погледају продајну изложбу сувенира, 

рукотворина и предмета старих заната 
којима су се представили више од сто-
тину излагача из Бора и других градова 
источне Србије. 

Музеј рударства и металургије от-
ворио је врата турског хамама у коме 

је била изложбена поставка „Кнежево 
купатило”, оџаклије („Кухиња кнеза 
Милоша”), док је у конаку стална из-
ложбена поставка „Брестовачка Бања у 
доба кнеза Милоша”. У дворцу кнеза 
Александра Карађорђевића, уз сталну 
поставку („Династија Карађорђевић и 
Брестовачка Бања”), изложена су дела 
сликара Радомира Козића „Борски 
мотиви”. 

У богатом и садржајном културно-
уметничком програму наступили су 
КУД „Бор”, који се представио град-
ским песмама и играма старе Србије, 
и КУД „Ђидо” из Брестовца. У попод-
невним сатима посетиоце су забављала 
културно-уметничка друштва, вокални 
и инструментални солисти и „Етно ра-
дионица” Центра за културу Бор. Увече 
је упаљена преображењска ватра на 
ушћу Брестовачке реке у Пујицу. Врху-
нац „Дана Брестовачке Бање 2018” био 
је концерт Биљане Крстић и оркестра 

„Бистрик”. Ова популарна певачица поп 
и етно музике бројним гостима пред-
ставила се познатим хитовима и об-
радама изворних влашких песама. – 
Две влашке, али и доста других из 

источне Србије, које се налазе на 
нашем репертоару, носе специфичну 
мелодију, ритам, добре су за обраду и 
стилизацију. Имају лепе украсе, ме-
лизме и сви који се бавимо традицио-
налном музиком волимо да их певамо. 

Управо те песме обогатиле су про-
грам који „Бистрик” има – рекла је 
Крстићева.

Организатори овогодишње манифе-
ста ци је су Туристичка организација 
„Бор”, Центар за културу града Бора, 
Му зеј РиМ и Брестовачка Бања „Српска 
кру на”, а покровитељи Министарство 
трго вине, туризма и телекомуникација 
Репу блике Србије и град Бор.

Ј. Станојевић 

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Дивном 
манифестацијом „Дани Брестовачке 

Бање 2018” Клуб РТБ-а у Брестовачкој 
Бањи завршава ову туристичку сезону 
која је, по оцени управнице Виолете 
Вучковић, била веома успешна. Иначе, 
за шест месеци ове године овде је оства-

рено 1.500 ноћења. Међутим, забеле-
жен је пораст броја свадби и прослава у 
односу на претходне године, што говори 
да је Клуб РТБ-а постао веома попула-
ран објекат када је реч о организовању 
различтих свечаности. 

Ово здање може да се похвали са 
12 луксузних апартмана који су мо-
дерно опремљени, рестораном са 250 
места, огромном терасом... Ако је веро-
вати Здравку Чолићу, Влади Георгијеву 
и осталим бројним гостима, ово је једно 
од најлепших места за спавање на овом 
подручју. Поносе се, пре свега, тиме што 
нуде храну која је из ових крајева, труде 
се да људима који дођу са стране покажу 
да је овај крај посебно познат по ономе, 
што би данас у свету назвали органском 
храном. Намирнице купују из околних 
села - познати су по јагњетини, добрим 
сиревима, све је свеже и са ових про-
стора, па људи воле и то да пробају.

- Концентрисани смо на оно што 
бања пружа – то је диван ваздух, при-
родна храна, термални извори леко-
витих вода погодни за лечење многих, 

почев од реуматских до желудачних 
обољења, тако да имамо више таквих 
туриста. Ту су и пословни људи који 
су годинама везани за РТБ. Клуб је у 
протеклој деценији реновиран неко-
лико пута. Нисмо много додали када 
је реч о садржају, али се трудимо да 
задржимо квалитет, достигнуте стан-
дарде услуге, ниво хигијене. Постали 
смо важан део туристичке понуде овог 
краја и мислим да заузимамо значајно 
место, бар по оценама наших гостију. 
У прилог томе говори оцена 9,4 на 
порталу Booking. com и све је више 

иностраних и гостију који резервишу 
смештај код нас управо посредством 
овог међународног портала – истакла 
је Вучковићева.

После летње наступа зимска сезона 
за коју се овде увелико припремају. 
Предстоји време када се организује 
доста семинара. Управница додаје 
да посебно људи из околних градова 
(Зајечара, Књажевца, Неготина) воле да 
дођу овде, јер користе Клуб за своје по-
словне састанке и мање семинаре. 

Ј. Станојевић

За шест месеци ове године у Клубу остварено 1.500 ноћења. – 
В. Вучковић: Трудимо се да задржимо квалитет, достигнуте 
стандарде услуге и ниво хигијене. - Све је више иностраних и 
гостију који резервишу смештај посредством међународног 
портала Booking.com

Гости га на далеко хвале

Осим књаза Милоша Обреновића, више хиљада посетилаца 
први пут ове године имало је прилику да поздрави и кнеза 
Александра Карађорђевића. – Припремање традиционалних 
јела, продајна изложба сувенира и предмета старих заната, 
наступи бројних КУД-ова и, као права посластица, концерт 
Биљане Крстић и оркестра „Бистрик”

Сусрет две династије

Виолета Вучковић

Биљана Крстић

И кнез Александар Карађорђевић је пробао специјалитете домаће кухиње

Одушевљени народ дочекује књаза Милоша Обреновића
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Прва седница Скупштине града Бора

БОР. - На првој седници Скупштине 
града Бора са преко 60 тачака днев-
ног реда одборници су, најпе, усвојили 
извештај о извршењу буџета у првој по-
ловини 2018. године према коме су пла-
нирани приходи остварени 37 одсто, а 
расходи око 32 процента. Усвојен је и 
други ребаланс буџета за 2018. којим је 
увећан за 54,5 милиона динара а сред-
става су, између осталог, намењена 
повећању субвенција Топлани и ЈКП „3. 

октобар“, повећању зарада у градској 
управи, популационој политици, 
одржавању путева… Објашњавајући 
позиције ребаланса градоначелник 
Александар Миликић је казао да се 
субвенције Топлани за реконструкцију 
котлова увећавају 20 милиона динара, за 
локални развој и просторно планирање 
2,5 милиона, за комуналне делатности 
3,2 милиона од чега 2,7 милиона иде 
зимском одржавању града. Подршка 
мерама популационе политике увећава 
се за 2,2 милиона динара и то из сред-
става министарства. 

- Важно је напоменути – казао је 
Миликић - да ће „3. октобар“ ове године, 
кроз еко-фонд и од града Бора, добити 
подршку да колико-толико унапреди 
свој возни парк ради одржавања града 
и лети и зими. Добили смо и велику 
подршку популационој политици, од 
Министарства без портфеља Славице 
Ђукић Дејановић, и пројектовању и 
изградњи градског колектора и фа-
брике за пречишћавање комуналних 
отпадних вода, од Министарства при-
вреде. 

Представљајући извештај за шест 
месеци начелница за буџет и финансије 
Данијела Јовановић је казала да је 
остварено 40 процената планираних при-
хода, без пренетих неутрошених сред-
става из ранијих година, а 37 одсто са 
пренетим. Поређење извршења у апсо-
лутном износу показује да је ове године 
остварен 161 милион динара више него 
лане, углавном по основу накнада за за-

штиту животне средине, коришћења 
природних сировина, као и већег при-
хода од пореза на зараде. Осим за “Дане 
бање” (350.000 динара) и матичну 
функцију Библиотеке (300.000), од Ми-
нистарства је на име реконструкције 
локала у Д.Р. Бобија за вртић добијено 
девет милиона динара и 4,8 милиона за 
предшколски програм. Извршење рас-
хода је 33 одсто, од чега је 24 процента 
издвојено за субвенције. Општина више 

нема кредитног задужења, њене обавезе 
за шест месеци су 126 милиона, утро-
шено је 75 одсто текуће резерве, док је 
стална резерва остала неискоришћена.

Од Добрице Ђурића се чуло да се 
на јавни позив за самозапошљавање 
јавило 46 људи који су добили средства, 
отворили радње и раде, а за неутроше-
них 2,9 милиона уследиће јавни позив 
за још један јавни рад који ће од сре-
дине септембра ангажовати 30-ак људи 
на три месеца. Други јавни радови за 
140 особа су у току, тако да ће кроз све 
мере активне политике запошљвања ове 
године бити ангажовано преко 450 људи. 
Мере које се покажу најбољим уградиће 
се у буџет за наредну годину. Борски 
округ је добио највише средстава у Ре-
публици на име популационе политике, 
нешто мање од 40 милиона, а сам град 
9,13 милиона, на шта локална самоу-
права мора да дода 20 процената. Тим 
средствима ће се заменити столарија на 
једном од вртића, а почела је адаптација 
локала у НГЦ за вртић у коме ће најесен 
кренути 120 малишана (уз отварање 25 
радних места). Одвојена су и 4,5 мили-
она динара за пројекат новог “европ-
ског вртића” од око 3.000 квадрата (50 
радних места) који ће коштати око два 
милиона евра, па ће се средства потра-
жити и на страни, а све са циљем да се 
до краја мандата ове власти потпуно 
укину листе чекања за вртиће.

За разлику од Милана Стојановића 
који сматра да је буџет добар, одбор-
ници опозиције су критиковали поједине 

ставке. Драган Марковић је најпре, као 
и остали из опозиције, замерио преоби-
ман дневни ред. Остварење 40 одсто 
планираних прихода (без пренетих) а 
са пренетим 37,26 одсто, показује му да 
нешто није у реду. Мада је боље него у 
претходне две године, оно никад није 
било 50 одсто. И извршење расхода од 
32 процента (лане 29) показује да није 
урађено све на време. Посебно је упо-
зорио на трошкове судских извршења 
у Апотекрској установи од 53 милиона 
динара и њено тихо гашење. Субвенције 
од 214 милиона динара, највећим делом 
јавним предузећима, послужиле су му да 
упореди буџет са “проточним бојлером” 
а стање у предузећима оцени алармант-
ним имајући у виду и дугове за струју. 
Против је тога да се од субвенција “3. 
октобру” купују половна возила, залаже 
се за капитални ремонт Топлане и пита 
зашто је њен Надзорни одбор 2017. 
године од 15 седница 14 одржао – теле-
фонски?! 

Уз замерку што је тачка о раду ЈК 
предузећа тек 31. на дневном реду, Саша 
Станковић сматра да буџет на задњем 
месту третира приватни сектор и развој 
пољопривреде (у извештају за 2017. а и 
пола 2018. стоји “нула динара”). Поздра-
вио је усмеравање два милиона у попу-

лациону политику и питао зашто То-
плани опет субвенције од 20 милиона, 
залажући се да струка буде испред поли-
тике. Градоначелник је одговорио да је 
19. јуна за пољопривреду одвојено 14,2 
милиона, да ће се ребалансом додати 1,2 
милиона, што је укупо 15,4. Наредним 
буџетом одвојиће се много више.

На основу података о извршењу и 
Предраг Балашевић сматра да је буџет 
нереалан и да указује на (не)ефикасност 
рада општинске управе. Дефицит се по-
крива средствима пренетим из прет-
ходне године, а скоро четвртина буџета 
даје на субвенције (Топлани и Водо-
дводу) и социјалну помоћ, што говори 
да се тешко живи. Затражио је податак 
о укупним субвенцијама Топлани и Во-
доводу последњих осам година и по-
ставио питање политичке, али и одго-
ворности менаџмента тих предузећа за 
све веће губитке. Послују позитивно, 
али зато што субвенције приказују као 
приход. Такође је запитао да ли се нешто 
предузима поводом пропасти Апоте-
карске установе са дуговима од пола 
милијарде динара. Тврди да су грађани 
Брестовца, Метовнице и Слатине изу-
зетно незадовољни и препуштени сами 
себи у борби са једном страном фирмом 
која овде отвара рудник. 

Овим поводом Миливоје Јано ше-
вић је упозорио да се не дижу тензије 
на националној основи и тако отерају 
инвеститори, а градоначелник Миликић 
подсетио на своју сугестију грађанима 
поменутих села од пре годину дана да 

не продају земљу никоме, већ да чекају 
цену, да је формирају. Он ће тражити да 
се испита мешетарење на том плану, а 
град је послао 17 захтева “Ракити” без 
којих не може да се уради план посебне 
намене рударског подручја “Чукару 
Пеки” и послаће допуну. Са министрар-
ством се траже решења за државне апо-
теке, али и одговорност за стање у њима. 
Топлана и Водовод су озбиљан про-
блем са укупним дугом од 2,3 милијарде 
динара, што је годишњи буџет Бора! 
Новим субвенцијама се, заправо, држи 
цена воде и грејања на прихватљивом 
нивоу, а пројектом водоснабдевања 
Бора смањиће се губици пијаће воде, а 
тиме и расходи Водовода. Топлана се 
увелико ремонтује сопственим сред-
ствима а субвенције су само део да се 
он заврши, али трајно решење, ипак, тек 
треба пронаћи.

Скупштина града усвојила је и одлуке 
о промени намене пољопривредног 
и шумског у грађевинско земљиште 
подрчја Борско језеро - Брестовачка 
бања, Црни врх и Стол ради план-
ског развоја туризма, као и одлуке о 
спровођењу урбане комасације у две 
просторне целине (5 и 6). Спровешће 
се конкурси за избор директора Водо-
вода, Топлане и ЈП за стамбене услуге, 

а усвојени су и извештаји о раду ЈКП 
у 2017. години. Југослав Јовановић 
се њима исцрпно бавио и упозорио да 
постојећи начин функционисања јавног 
сектора никуда не води и да његова ду-
биоза може ускоро довести у опас-
ност цео градски буџет. Одборници 
опозиције су, иначе, дуго расправљали 
о извештајима, да би уследио прекид 
седнице због увредљивих речи једног 
од њих на рачун генералног директора 
РТБ-а Бор. Пошто му је реч одузета и из-
речена опомена, седница је настављена. 

На критике упућене РТБ-у најпре 
је реаговала Јасмина Орлић, подсе-
тивши да од Басена живи двадесет 
хиљада људи. Статус града добијен 
је захваљујући опстанку РТБ-а који 
је прошле године уплатио милионе у 
буџет општине којима су изграђени ки-
лометри асфалта, а сада му се спочи-
тава упумпавање воде у Борско језеро, 
упркос томе што је направљен репро-
грам дуга Водоводу који РТБ измирује. 
И директори ЈКП су изнели неке пода-
тке о пословању предузећа настојећи да 
отклоне недоумице из разних прича. Уз 
упозорење опозиције да треба водити 
рачуна ко се бира у УО и НО, усвојене су 
одлуке о разрешењу и именовању чла-
нова управних, надзорних и школских 
одбора пет установа и 12 школа. Дата 
је сагласност на давање у закуп осам 
локација за киоске, а донета су и решења 
о формиранују 11 сталних радних тела 
Скупштине града Бора.

Текст и фото: Љубиша Алексић

Други ребаланс буџета

Градска каса увећана за 54,5 милиона динара а средства, 
између осталог, намењена повећању субвенција Топлани и ЈКП 

„3. октобар“, повећању зарада у градској управи, популационој 
политици, одржавању путева. - Усвојени извештаји о раду 
ЈКП у 2017. години, одлуке о спровођењу урбане комасације 
индсутријске зоне и конкурса за избор директора у борском 
Водоводу, Топлани и Стамбеном
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БОР. – За реализацију заједничког 
пројекта популационе политике, који 
суфинансира Влада Републике Србије 
кроз конкурс кабинета министра без 
портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику Славице Ђукић 
Дејановић, локалним самоуправама 
Борског округа опредељено је близу 40 
милиона динара, од којих ће 31,7 ми-
лиона бити издвојено из републичког 
буџета, док ће преосталих осам мили-
она финансирати град Бор и општине 
Мајданпек, Неготин и Кладово. Све 
четири локалне самоуправе определиле 
су се да средства уложе у сличне ствари 
– реконструкцију вртића, едукацију 
жена и опремање саветовалишта. Ово 
је, између осталог, истакнуто на првом 
састанку координационог тима овог 
пројекта одржаног 15. августа у Бору.

 За остваривање пројекта у граду 
бакра намењено је око 12 милиона динара 
који ће, уз девет милиона добијених од 
Републике, морати да уложи око три 
милиона из градског буџета. – Сред-
ства ћемо искористити да урадимо 
столарију на вртићу „Дечија радост”, 
организоваћемо предавања, едуко-
вати жене о предузетништву, опре-
мити саветовалиште у Предшколској 
установи „Бамби” за рад развојне 
групе коју планирамо да оформимо 

на јесен. Ту би требало да ангажујемо 
дефектолога и још једног логопеда, 
јер ће са њом ПУ „Бамби” бројати 
укупно 1.150 дечака и девојчица – на-
гласио је Добрица Ђурић, члан Град-
ског већа Бора.

Највише средстава усмерено је Не-
готину који ће, осим републичких 15 

милиона динара, у реализацију пројекта 
уложити три милиона. – Комплетно 
ћемо заменити столарију на једној 
згради вртића „Пчелица”, чиме ћемо 
знатно побољшати услове за грејање 
и боравак деце. Део средстава биће 
утрошен за обнову саветовалишта за 
младе које се налази у медицинском 

центру – рекла је Александра Мандић 
из Канцеларије за локални економски и 
рурални развој општине Неготин.

Уз учешће од 20 одсто из локал-
них буџета, општинама Мајданпек и 
Кладово додељено је и по пет мили-
она динара из републичког буџета. – 
Наша општина ће средства уложити 
у реконструкцију објеката Предшкол-
ске установе „Марија Мунћан” у 
Мајданпеку и опремање намештајем 
њених објеката у Доњем Милановцу 
и Мајданпеку, куповину играчака, 
као и опремање дневних центара 
за анимацију, едукацију и саветова-
лишта – истакла је Мирјана Цекић 
Младеновић, помоћник председника 
општине Мајданпек.

- Средства ће бити намењена 
реконструкцији терасе на постојећем 
вртићу, где ћемо добити две нове 
просторије. На тај начин сва деца 
на чекању (њих 95) биће примљена у 
вртић. Остале активности биће усме-
рене на едукацију жена и опремање 
саветовалишта – додала је Гордана 
Грамић, руководилац Одељења за при-
вреду и друштвене делатности општине 
Кладово.

Рок за реализацију пројекта је де-
цембар ове године.

БОР. - Поводом геолошких истра-
жи вања на локацији „Чукару Пеки”, 
представници градске управе Бора и 
компаније „Ракита експлорејшн” која ру-
ководи рударским радовима одржали су 
састанке са саветима месних заједница 
и мештанима Брестовца, Слатине и Ме-
товнице. Циљ је био да им се представе 
планови и, истовремено, у директним 
контактима чују евентуални проблеми са 
којима се за сада суочавају, отклоне не-
доумице и одговори на питања о плани-
раним локацијама јаловишта, пратећих 
рударских објеката, цени и начину 
откупа преосталог земљишта и заштити 
подручја која би потенцијално могла да 
буду угрожена будућом експлоатацијом. 
Житељи Брестовца истакли су (13. ав-
густа) неке од проблема као последицу 
отварања новог рудника (бојазан од 
оштећења путева, загађења животне око-
лине, али и даље незадовољство због от-
купне цене земљишта). – Ниједна цена 
ми не одговара, јер то ми је остало од 
предака – рекао је Драган Вацић. 

– Остајемо при ставу да разго-

варамо отворено о могућностима 
подизања цене земљишта. Рудник је од 
изузетног значаја, али морамо водити 
бригу о свим мештанима и њиховим 
проблемима – истакао је градоначелник 
Бора Александар Миликић. 

Пројекат „Чукару Пеки” је један 
од најзначајнијих у Србији и очекује 
се да ће приликом његове реализације 
бити испоштовани сви европски и 
светски стандарди. – Размотрили смо 
многа питања и пружили им све 
информације којима располажемо. 
То је један од најбољих пројеката за 
бакар у свету и сви бисмо требали да 
будемо поносни што смо његов део – 
нагласио је Јиржи Оржековски, дирек-
тор компаније „Ракита”. 

На састанку одржаном 14. авгу-
ста мештани Слатине су истакли да 
имају бројне бенефите сада, али и након 
отварања рудника. То су, између оста-
лог, предност приликом запошљавања, 
улагања у инфраструктуру и развој села, 
као и помоћ у заштити животне сре-
дине. Заједничким договором решаваће 

се проблем откупне цене земљишта, 
јер поједини Слатињани и даље нису 
задовољни понуђеном. Неки су из-
разили бојазан да ће доћи до великог 
урушавања земљишта, као и шта ће бити 
након завршетка експлоатације рудника.

- Да би се добило одобрење за 
експлоатацију, дужни смо да под-

несемо банкарску гаранцију за 
рекултивацију терена након 
експлоатације, што значи да ће се 
сва површинска инфраструктура 
уклонити заједно са предвиђеним 
јаловиштем, односно све ће морати 
да се врати у превасходно стање, што 
прописује Закон о рударству – рекао 
је Александар Вуловић, менаџер за 
комуникацију и друштвено одговорно 
пословање „Ракита експлорејшн”.

Пројекат „Чукару Пеки” је важан за 
Републику Србију, од изузетне важно-
сти за Бор, али мора се повести рачуна 

о стандарду и потребама мештана. Град 
Бор је поставио 17 захтева.

- Изградња нове железничке пруге, 
да се води рачуна о еколошким стан-
дардима, испитивање подземних вода, 
израда фабрике за прераду отпадних 
вода, зона утицаја на Бор, Слатину, 
Брестовац и Метовницу, све оно што 

мора да задовољи такав план а што 
ће довести до чувања животне сре-
дине, самим тим и животног стан-
дарда наших грађана. За Бор ће то 
бити велики бенефит, јер ће се знатно 
увећати буџет града и омогућити 
да буде оно што дефинитивно јесте – 
најбогатији град у Србији по глави 
становника, да у наредном периоду 
обезбедимо бржи развој привреде, 
културе, свега онога што Бор данас 
чини савременим градом – нагласио је 
Миликић. 

Ј. Станојевић

Бор
Састанци представника градске управе, „Раките” и мештана Брестовца, Слатине и Метовнице поводом пројекта „Чукару Пеки”

Реализација заједничког пројекта популационе политике локалних самоуправа Борског округа

А. Миликић: Остајемо при ставу да разговарамо отворено о 
могућностима подизања цене земљишта. Рудник је од изузетног 
значаја, али морамо водити бригу о свим мештанима и њиховим 
проблемима. - За Бор ће то бити велики бенефит, јер ће се знатно 
увећати буџет града

Изградњом рудника до бржег 
развоја Бора

Највише пара у реконструкцију вртића

За остваривање овог пројекта граду Бору и општинама 
Мајданпек, Кладово и Неготин опредељено је близу 40 милиона 
динара, од којих ће 31,7 милиона бити издвојено из републичког 
буџета, док ће преосталих осам милиона финансирати локалне 
самоуправе. – Део средстава намењен за едукацију жена о 
предузетништву и опремање саветовалишта

Ј. Станојевић

Фото: Љ. Алексић
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Драган Стевановић, државни секретар Министарства привреде, посетио Мајданпек

Мајданпек у вестима

Почела реконструкција пута 
Мајданпек – Кучево

Средином августа почело је пресвла-
чење комплетне путне површине новим 
слојем асфалта на првих пет киломе-
тара државног пута Мајданпек – Кучево, 
колико је предвиђено у овој години 
у оквиру санације и реконструкције 
комплетне деонице која ће бити завр-
шена у наредној години. То ће, према 
првим проценама, коштати око 350 
милиона динара и пуно значити како 
Мајданпечанима, тако и развоју при-
вреде. 

Ове године ће бити обављена и 
санација два километра пута Дебели 
луг – Јасиково, ново рухо добило је 
20-ак улица у Мајданпеку, Рудној глави 
и Доњем Милановцу, завршен је пут 
Рудна глава- Крш- Горњане, а ради се и 
на деоници Мироч – Брза паланка. 

Рачунари на дар установама
Аеродром “Никола Тесла”, као 

компанија која је у минуле четири 
године остварила рекордан профит од 
25 милиона евра, мотивисана је да се 
више посвети улагањима у здравство, 

школство и културу. Поред престонице, 
одлучили су да помогну и установама 
у градовима Србије, па се на том путу 
прошлог месеца нашао и Мајданпек. 
В. д. генералног директора Аеродрома 

“Никола Тесла” Саша Влаисављевић 
уручио је општинској управи рачу-
нарску опрему, поклон ове компаније 
Општој болници у Мајданпеку, 
Здравственој станици Доњи Милано-
вац и Предшколској установи “Марија 
Мунћан”. Укупно 18 рачунара са штам-
пачима допринеће квалитетнијем раду 
запослених у интересу корисника 
услуга. 

Три нове поштанске испоставе

Крајем августа у Мајданпеку, 
Влаолу и Лескову отворене су три 
нове поштанске испоставе. Прва је у 
горњем делу града у близини средњих 
школа и СРЦ “6. август” на чије сер-
висе се ослања око 3.700 становника 
и 109 правних лица. Друге две су по-
кретни поштански шалтери за корис-
нике у руралним подручјима, а у кон-
кретном случају за око хиљаду меш-
тана ова два села.

Ове услужне тачке Поште Србије 
умрежене су у јединствену инфор-

матичко-комуникациону апликацију 
ПостТИС, па су корисницима доступне 
све поштанске и платне услуге.

Нова опрема у интересу 
пацијената

Златибор Лончар, министар 
здравља у Влади Републике Србије, 
најавио је после обиласка Дома 
здравља “Др Верољуб Цакић” и Опште 
болнице да ће, поред дигиталног рент-
гена који ће ускор стићи, мајданпечко 
здравство добити гастроскоп, коло-
носкоп, дефибрилатор и нов операци-
они сто. У првој следећој набавци Ми-
нистарства, добиће и ново санитетско 
возило које ће користити обе здрав-
ствене установе, од којих се очекује да 
више и боље сарађују и користе све ка-
пацитете у интересу пацијената.

Министар Лончар је обећао да ће 
помоћи да лекари ангажовани у оквиру 
програма за бољу доступност и присту-
пачност у коришћењу здравствене за-
штите који финансира општина, добију 
своје ИД бројеве. Такође, биће одо-
брено да се млади лекари одмах упуте 
на специјализације како би без вакуум 
периода заменили лекаре специјалисте 
који ће за одређени број година отићи 
у пензију. 

Осим тога, Мајданпечани ће убу-
дуће имати резервисана два термина 
недељно за магнетну резонанцу у Кли-
ничком центру Ниш.

Подршка предшколској 
установи

Министарка без портфеља заду-
жена за демографију и популациону 
политику проф. др Славица Ђукић 
Дејановић посетила је општину 
Мајданпек која је у групи од 61 ло-

калне самоуправе у Србији којима ће 
бити додељена бесповратна средстава 
за суфинансирање мера популационе 
политике. Министарка је после разго-
вора са представницима локалне само-
управе обишла Предшколску установу 

“Марија Мунћан” у којој ће одобрена 
средства од пет милиона динара бити 
утрошена за адаптацију фискултурне 
сале и санитарних чворова. 

Спортски реквизити на поклон
Вања Удовичић, министар ом-

ладине и спорта у Влади Републике 
Србије, посетио је општину Мајданпек , 
обишао фискултурну салу ОШ “Бранко 
Перић” и у име Министарства и Савеза 
за школски спорт, уручио спортске рек-
визите, два рукометна гола, табле за ко-
шарку, мрежу за одбојку и 40 лопти 
за четири колективна спорта, а поред 
тога и комплет опреме за Фудбалски 
клуб Рудна Глава, која је набављена у 
сарадњи са локалном самоуправом. 

Претходно је обишао Спортску халу 
и најавио почетак њене реконструкције 
за наредну годину, као и улагања у 
постројења базена у Мајданпеку, како 
би се сезона његовог рада продужила 
са летњих месец, два.

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. - Приватизација 
Рударско-топионичарског басена Бор 
донеће многе користи и општини 
Мајданпек и учинити је атрактивнијом 
за потенцијалне инвеститоре - поручио 
је Драган Стевановић, државни секре-
тар Министарства привреде, приликом 
посете општини Мајданпек (17. авгу-
ста), када је са домаћинима у локалној 
самоуправи разговарао о актуелним 
привредним питањима ове средине, пре 
свега, о могућности да се нађе решење 
за покретање производње у објектима 
Индустрије за прераду племенитих 
метала “ИПМ Мајданпек”.

- Очекујемо да се до краја 
године позитивно оконча поступак 
приватизације РТБ-а Бор, што ће 
свакако донети бенефите не само за 
град Бор, него и општину Мајданпек. 

То ће и све у Мајданпеку учинити 
атрактивнијим и интересантнијим 
за потенцијалне инвеститоре. 
Претпостављамо да ће део средстава 
који ће морати да се инвестира у РТБ 
Бор морати да се прелије и овде, што 
ће се одразити на укупан квалитет 
живота, будући да ће неко морати да 
сервисира, плаћа, пружа услуге, про-
изводи. Због тога време коме идемо у 
сусрет мора Мајданпеку донети нешто 
ново - рекао је Стевановић након оби-
ласка зграде “ИПМ Мајданпек” у 
центру града (саграђена 1969. године 
са око 5.600 квадратних метара ко-
рисне површине и комплетном инфра-
структуром). - Ова зграда представља 
потенцијал и ресурс који Мајданпек 
мора да искористи. Постоје одређени 
кораци које ћемо морати да предуз-

мемо (дефинисање концепта продаје 
имовине), а онда заједно обезбедити 
и средства којим би ове објекте тех-
нички дотерали и учинили интере-
сантним за потенцијалне инвести-
торе.

И од локалне самоуправе се очекује 
да се у том смислу више ангажује, нагла-
сио је Стевановић: - Важно је да пре-
познамо потенцијале којих има, да 
разумемо какве могућности пружају 
и како да се према њима односимо. 

Потенцијални инвеститор може да 
купи и уреди ову зграду, али није 
немогуће да то уради и локална самоу-
права, сопственим средствима или уз 
подршку Владе РС. То не би био пре-
седан, јер је слично урађено у многим 
општинама. Остаје, међутим, да то 
сагледамо са конкретним инвести-
тором и са њима пронађемо решење. 
Опредељење Владе и Министарства 
привреде постоји и на располагању 

смо за све што буде потребно.
Домаћини су подвукли интерес 

да се на овај начин у општини отвори 
могућност за запошљавање бар још 200 
лица.

- Као локална самоуправа смо 
опредељени да наступамо активније 
и са више иницијативе за решавање 
питања “ИПМ-а Мајданпек” - пот-
врдио је Дејан Вагнер, председник Оп-
штине Мајданпек. – Циљ нам је да, уз 
помоћ Владе и ресорних министар-
става, нађемо потенцијалног инве-
ститора који би покренуо производњу 
у овим погонима и упосли, пре 
свега, женску радну снагу, будући да 
Рудник бакра Мајданпек углавном 
запошљава мушку. Закључили смо да 
је то реална могућност за коју је по-
требно време, али која за годину или 
две може да се оствари.

Државни секретар је са домаћинима 
посетио четири мајданпечке улице које 
су, захваљујући подршци Министар-
ства привреде, добиле ново рухо. То је 
коштало 19 милиона динара, а 8,2 обе-
збедило је ово министарство из кредита 
ЕИБ, док остатак представља учешће 
локалне заједнице. Поред тога, општина 
Мајданпек је кроз програм “Градимо 
заједно” за реконструкцију пријавила 
још осам улица. Захваљујући помоћи 
Министарства, у току је санација ОШ 

“12. септембар” и школе на Мирочу за 
које је вредност радова већа од 10 ми-
лиона динара. 

С. Вукашиновић

Стратешко партнерство за РТБ Бор донеће бенефите и општини 
Мајданпек и учинити је атрактивнијом за потенцијалне 
инвеститоре. - Подршка Министарства привреде општини 
Мајданпек вишеструка

„ИПМ Мајданпек” - потенцијал 
за ново запошљавање

Драган Стевановић
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 Два пута сам био у посети Хи-
ландару и Светој гори: први и други 
пут. Првенац се десио 1985. године, 
након што је Душан Чкребић, пред–
седник Председништва Србије, могао, 
хтео и смео да темеље Храма Светог 
Саве у Београду врати Српској 
православној цркви. На освештењу 
радилишта окупило се сто хиљада 
људи, али су новине, по инерцији (да 
им се не замери да величају цркву) 
цифру у извештајима поделиле са 
два. Број посетилаца на Светој 
гори тада је био ограничен на десе-
так дневно, за дозволу и боравак у 
августу уписивало се лично у Ми-
нистарству за северну Грчку још у 
мају. Након авантуристичког осмо-
часовног пешачења од манастира 

Ватопед, где смо ноћили, стигли 
смо, другар Мома и моја маленкост, 
у Хиландар. Сместио нас је монах 
Пантелејмон (Немац Рут) који је у 
манастиру, као полиглота, задужен 
за госте. Сутрадан нас је удостојио 
пажњом проигуман Хризостом (у 
то време манастир није имао игу-
мана, већ два проигумана), лично нас 
је одвео у ризницу и манастирску 
библиотеку. Са мање од пола метра 
растојања од нас, држао је у рукама 
Карејски типик, спис на пергаменту, 
којим је Свети Сава 1199. године дао 
упутства и правила за монашки 
живот. И испратио након четво-
родневног боравка. 

 У манастиру смо се уписали у 
Књигу утисака, а, у себи, и понели 
један запис из те обимне свеске. 

Милутине, где ћеш? – упита ме 
жена. 

Идем у Хиландар.
Шта ћеш, Милутине, трипут 

си био.
Мало је то, рекох, и – кренух на 

пут. 
 После двадесет три године, а 

тада је почела да троши своје 
трајање две хиљаде осма година, 
дошао сам до сличног закључка 
као и цитирани Милутин. 
Либерализација је захватила сва 
подручја живота, па и одлазак на 
Свету гору. Туристичка агенција 
Српске православне цркве, Добро-
чинство, организује поклоничко 
путовање у Свету гору, за све оне 
који имају вољу, пасош и новац да 
тамо оду. Такво побољшање ком-
фора (смањење напора и знања за 

одлазак) повећало је број путника 
(аутобус је већински попуњен), ризик 
је да међу туристима има и залу-
талих. Оних који нису знали где су 
стигли, а ни зашто се ту налазе. 

 У Грчкој аранжман почиње по-
сетом Српском војничком гробљу у 
Солуну. На Зејтинлику нас је дочекао 
домаћин који се не мења последњих 
пола века, чика Ђорђе (Михаиловић), 
тада је 81 годину носио лако и по-
летно. Има и препоручујуће гене: 
наследио је оца који је преми-
нуо 1960. године, радећи дотад на 
истим пословима и радним зада-
цима. Домаћину смо ми тога дана 
били пети аутобус. А тек је било 
13 часова. Стрпљења му не мањка. 
Не може се с друге страна врата 
на костурници док не издеклемује 
уклесане стихове Војислава Илића 
Млађег:

„Незнани туђинче, кад случајно 
минеш 

Поред овог светог заједничког 
гроба

Знај: овде су нашли вечно уто-
чиште 

Највећи јунаци данашњега доба. 
Родитељ је њихов: храбри српски 

народ, 
Горостас у светској историјској 

војни, 
Који је све стазе искушења прошо
И чији су борци – дивљења 

достојни 
Падали од зрна, од жеђи и глади, 
Распињани на крст, на Гоглготе 

вису, 
Али чврсту веру у победу крајњу
Никад ни за часак изгубили нису...“

 На две хиљаде гробова нема 
травке. Уредност су заслужили ти 
који тамо леже. У крипти су кости 
још четири хиљаде јунака. Не знамо 
да ли чика Ђорђе осећа захвал-
ност за мисију коју чини. Имао је 
могућности и за уносније, и лакше 
послове. Он је изабрао овај заветни. 
Остао је на бранику незаборава. 

 Међу хумкама сећање лети на 
Добрицу Ћосића, у времену када је 
као новопримљени члан САНУ, 1977-
е, одржао приступну беседу са темом 
„Књижевност и историја данас“.

 У осврту на рат који је почео 
1914, и у коме је Србија изгубила више 
од половине мушких становника, 
„отац нације“ пита и себе и присутне:  
„Уз сав пијетет према страдалима, 
не могу да не поставим питање – 
је ли било нужно да се тако расип–
нички гине“.

 Нова посета Хиландару не може 
без зебње. Минуло је тек шест лета 
откад је манастир страдао у ве-
ликом пожару. Половину површине 
захватила је ватрена стихија, 
споро се обнавља. Посланица се-
паратистичке странке (тада) 
поставља питање у Скупштини да 
ли је потребније обнављати цркве 
у Грчкој или лечити болесну децу. У 
таквој клими и тромост обнове 
мораће да улагани. 

 Имамо водича који воли и познаје 
свој посао: са пуно детаља, података, 
и, изнад свега, стрпљења, говори нам 
о ономе што (не) виде наше неуке очи. 
У манастирској трпезарији одржао 
нам је двочас о манастиру. Почев од 
његове градње...

 На крају је, како рече, узео себи 
слободу да нам скрене пажњу на 
„кућни ред“ приликом ручавања.

 „Као прво, немојте каснити. У 
петнаест часова ући ће у трпезарију 
игуман манастира. После њега се не 
улази. Немојте ни ви. Никако. Ако 
сте закаснили, вратите се, а ја ћу 
се после ручка побринути да нико не 
остане гладан.

 Немојте се нудити за време јела. 
На сваком од места биће постављено 
све што припада појединцу. Вино 
можете попити тек када игуман 
узме чашу. Немојте викати „живели“ 
или какве друге здравице. Један свеш-
теник ће све време држати молитву. 
Када завршите оброк изиђите тихо, 
али не пре игумана.“

 Све је тако и било. За столове 
је поседало око сто особа, од којих 
је четрдесет братство манастира. 
До места на коме сам седео са са-
путником Богијем, седела су двојица 
београдских бизнисмена са тројицом 
синова. 

 На крају ручка, са средине 
трпезарије, обратио нам се свеште-
ник са молбом да они млађи остану 
и помогну око прикупљања прибора и 
тањира и уређења трпезарије. 

 Младићи су се међусобно упитно 
погледали, али им је размишљања 
прекинуо један од бизнисмена запо-
ведним: „Идемо“.

 Београдска петорка је, као по ко-
манди – а команде је и било – изашла. 

 Како се оно „млађи“ није односило 
на мог пријатеља и мене, изашли смо 
и ми. 

Предложио сам мом другару, 
који је управо почео да припрема 
уживалачку цигарету да се вра-
тимо у трпезарију. Одговорио је 
цитирањем предузетника: „Идемо!“

 Јавили смо се свештенику и 
добили лак задатак: да испразнимо 
тањире од салата и да их потом од–
несемо у угао трпезарије. 

 Када смо се вратили у велику 
просторију у којој смо коначили, биз-
нисмен-командант је млађаним бе-
гунцима држао „проповед“: „Видите 
ли колики је био напор да Свети 
Сава, док је зидао Хиландар, пешачи 
сваки дан десетине километара 
јер је за време градње боравио у 
пријатељском манастиру Вато-
педу“.

Јован Г. Стојадиновић

О д м о р  и  и с т о р и ј аПрича 
Колекшива

Прича

Илустрација: Игор Крстић
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Одржане 26. Републичке спортске игре параплегичара и квадриплегичара Србије

У Бору одржан четврти Међународни фестивал фолклора

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Врста белог бретањског платна, 7. Некадашњи назив за метео-

рит, 14. Учесник догађаја, 15. Рударски празник који је установљен у знак сећања 
на 6. август 1903. године, почетак штрајка у Сењском руднику, 17. Десна при-
тока Уне, 18. Град у Саудијској Арабији, 19. Трговац дрвима, 20. Наш град бакра, 
21. Део железничког колосека, 22. Доњи део посуде, данце, 23. Према, 24. Тежња, 
сколоност, 26. Десна притока Саве, 28. Ауто ознака за Јагодину, 30. Врста инсекта, 
зоља, 31. Име америчког глумца Болдвина, 32. Уобичајени назив за погон РББ-а 
са површинском експлоатацијом, 35. Тајни полицајац, 37. Шкотска фамилија, 38. 
Срок, слик (мн.), 39. Наш град бакра, 41. Навод, 42. Италијанска певачица, 43. Фа-
брика вештачког ђубрива.

УСПРАВНО: 1. Врста карташке игре, 2. Вертикална рударска просторија, 3. 
Почетак трке, 4. Најјача карта у игри, ас, 5. Организација рада (скр.), 6. Сабирак 
(лат. – мат.), 7. Име певачице Станић, 8. Симбол ербијума, 9. Рудокоп, мајдан, 10. 
Одроњено камење, 11. Име руског писца Толстоја, 12. Држава на Блиском истоку, 13. 
Наша планина, 16. Лучки град у Израелу, 18. Експлозивно „рударско”оружје, 21. 
Ученик шестог разреда, 22. Дрво жутих цветова, 25. Музички комад веселог карак-
тера (итал.), 26. Танка влакнаста израслина на телу, маља, 27. Град у Јапану, 28. Погон 
РББ-а, 29. Река у Сибиру, 31. Немани, аждаје, 33. Име славног глумца Шарифа, 34. 
Задњи део стопала, 36. Ноћна птица, сова, 37. Килопаскал (скр.), 38. Мочвара, баруш-
тина, 40. Ауто-ознака за Нови Сад, 41. Црквена општина (скр.)
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Крста Иванов

БОР, БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Већ чет-
врти пут у Бору и на Борском језеру, 
од 30. августа до првог септембра, од-
ржане су СЕНИ 26. Републичке спорт-
ске игре параплегичара и квадриплеги-
чара Србије. Ово такмичење особа са 
повређеном кичменом мождином оку-
пило је 150 учесника (углавном корис-
ника инвалидских колица) из градова 
широм Србије, као и четири екипе из 
региона (Словеније, Македоније, Црне 
Горе и Федерације БиХ). 

Дводневне игре отворио је (31. ав-
густа) градоначелник Бора Алексан-
дар Миликић који је истакао да је у 
Бору у току уређење приступних путева 
и стаза испред јавних установа, али и 
многе друге активности на побољшању 
положаја особа са инвалидитетом. – 
Сви сте ви шампиони за све нас, за 
мене поготово, зато што, и поред не-
достатка средстава и бриге, и даље 
успевате да освајате медаље за државу 
Србију. Ви сте понос државе Србије 
и ја вам честитам због тога. Такође 
вам желим да сви данас будемо побед-
ници и да се увек изнова срећемо на 

овим теренима. Захваљујем се људима 
из компаније РТБ који су помогли 
управо кроз овај хотел да овде буде 
овако добро. Захвалио бих се и вама 
у Савезу што сте изабрали Бор као 
локацију за одржавање овако лепих 
игара и лепог дешавања за све нас.

Такмичиле су се мушке и женске 
екипе у пет спортских дисциплина: атле-
тика- бацачке дисциплине (копље, чуњ, 
диск и кугла), стони тенис, стрељаштво, 
пикадо и шах. Првог дана игара у Спорт-
ском центру Бор одржана су надметања 
у стоном тенису и стрељаштву, а у по-
подневним сатима у пикаду у хотелу 

„Језеро”, где су, иначе, били смеш-
тени учесници због одговарајућег ка-
пацитета и прелепог амбијента. Другог 
дана уследила су такмичења у атлет-
ским бацачким дисциплинама на спорт-
ским теренима хотела, као и у шаху. 
Међу такмичарима су били и наши 
прослављени параолимпијски репре-
зентативци – Драженко Митровић, 
Жељко Димитријевић, светски рекор-
дер у бацању диска Небојша Ђурић, 
Милош Зарић...

Ову традиционалну спортску мани-
фестацију организовао је Савез пара-
плегичара и квадриплегичара Србије 
(СПИКС), којег чини мрежа од 28 
удружења из целе Републике, а подржало 
Министарство за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања ВРС. Мисија 

СПИКС-а који окупља 1.200 чланова 
(основаног 1991. године) јесте стварање 
једнаких могућности за особе са инва-
лидитетом и њихово пуно укључивање 
у живот заједнице

Ј. Станојевић

БОР. – У Бору је 21. и 22. авгу-
ста одржан четврти Међународни фе-
стивал фолклора „Златно коло”. На 
овој већ традиционалној културној 
смотри наступили су: Corporation 
folclorica „Amanecer Colombiano” из 
Колумбије, Ансамбл фолклорног плеса 

„Rossiyanochka” из Русије, КУД „П. 
П. Његош” из Ловћенца (Црна Гора), 
Фолклорни ансамбл „Карановац” из 
Краљева и домаћин КУД „Бор”. Првог 

дана фестивала учесници су продефи-
ловали градским шеталиштем у Улици 
Моше Пијаде, где су млади фолкло-
раши представили народне ношње као 
обележје и део културне баштине краја 
из ког долазе. „Златно коло” свечано је 
отворио градоначелник Бора Алексан-
дар Миликић. 

- Сигуран сам да ће у наредном 
периоду овај фестивал прерасти у 
манифестацију од општег интереса 

за град Бор. Данас су са нама пред-
ставници четири државе – Колумбије, 
Русије, Црне Горе и Србије, што је 
веома лепо јер смо на једном месту 
видели шароликост у игри, песми и 
оно што је за нас веома важно - фол-
клори ових земаља зближавају нације 
и јачају пријатељство међу народима. 
Ово је права прилика да прикажемо 
и покажемо српски фолклор, игру и 
песму, али и да видимо како то раде 
други народи. Бор је познат као мул-
тикултурална средина и заслужује 
да има овакав фестивал – истакао је 
Миликић.

Концерти су одржани у препу-
ном амфитеатру Дома културе. Након 
интонирања химни, културно-умет-
ничка друштва и ансамбли предста-
вили су се борској публици која их је 
дочекала и подржала са одушевљењем и 
срдачним аплаузом. Учесници „Златног 
кола” су, као прави амбасадори земаља 
из којих долазе, показали оно најлепше 
– како се чувају традиција и култура и 
шире љубав и пријатељство међу наро-
дима.

Организатор фестивала је Уста-
нова „Центар за културу града Бора”, а 
покровитељ град Бор.

Ово надметање особа са повређеном кичменом мождином 
окупило 150 учесника из градова широм Србије, као и четири 
екипе из региона. - Такмичење у пет спортских дисциплина: 
атлетика, стони тенис, стрељаштво, пикадо и шах. – А. Миликић: 
Сви сте ви шампиони за све нас зато што, и поред недостатка 
средстава и бриге, и даље успевате да освајате медаље за Србију

Исте могућности за све

Наступила културно-уметничка друштва и фолклорни ансамбли 
из Колумбије, Русије, Црне Горе и Србије. – А. Миликић: Бор је 
познат као мултикултурална средина и заслужује да има овакав 
фестивал

Вило се „Златно коло”

Ј. Станојевић
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 БОР. – Хиљаду-две Борана, највише малишана кој сањају да буду пилоти, 
имало је прилику 11. августа да на свом аеродрому гледа летове десетак лаких 
авиона и модела, скокове падобранаца. Они су и отворили седми “Fly in” пре-
давши заставу Србије градоначелнику Бора Александру Миликићу. Мали трубач 
Душан Јовановић је одсвирао химну, дечји КУД “Зоран Гајић” из Рготине извео 
сплет игара, а времешна браћа Чулиновић подсетила (виолином и фрулма) на звуке 
овога краја.

Оцењујући скуп успешнијим од претходног, Миликић је обвестио посетиоце 
да је овдашњи Аероклуб добио мали лаки авион на коме ће се обучавати млади и 
посебно нагласио да се Бор неће одрећи свог аеродрома у случају селидбе због ру-
дарских активности на лежишту “Чукару Пеки”.

Председнику Ваздухоловног савеза Србије Лабуду Булатовићу ово је била 
лепа и охрабрујућа слика за спорт чији су такмичари минуле деценије освојили 
113 медаља на светским, европским и балканским такмичењима.

Горан Бошковић, пилот и председник АК “Трстеник”, чија су сва четири 
авиона долетела у Бор (међу њима и моћни двомоторац “пајпер сенека”), такође 
подржава овакве скупове, посебно ради формирања летачког подмлатка. Јер, само 
за пилота једрилице мора се провест 45 сати у авиону и положити десетак испита 
након курсева. После низа година АК “Трстеник” ове школује десетак младих 
пилота чија је будућност у авиокомпанијама, војсци и привреди.

Текст и фото: Љ. Алексић

„Прошле недеље је преко 300 деце борских радника и службеника отишло 
у своје стално летовалиште „Младост” код Брестовачке бање. Друштво за 
васпитање и бригу о деци такође је упутило са васпитачима и прву смену од 
око 80 деце на море. Њихово путовање организовано је до Београда аутобусима, 
а одатле возом до Шибеника, тако да су већ следећег дана били у Водицама. 
Највећи број деце упућене на море су ученици основних школа којима је 
летовање на мору, по препоруци лекара, неопходно” – извештава „Колектив” 
у броју 25-26 (2. јула 1963. године).

У тексту се даље наводи „да су предузете све мере да и друга смена деце 
крене на летовање 17. јула. Резервација аутобуса и вагона већ је извршена, 
одређен је потребан број васпитача и обављене све припреме које су неопходне 
да летовање што боље успе. Интересовање је велико па се очекује да ће и у 
другој смени капацитети бити попуњени. У Управи друштва нам кажу да се 
планови летовања деце потпуно извршавају и да ће се ове године постићи 
рекорд у погледу броја деце која ће свој одмор провести изван Бора, на 
пропланцима Црног врха и на мору.”

На снимку из старог албума – борски малишани који су чекајући одлазак на 
летовање спас од летње жеге потражили у фонтани на градском тргу.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Наса је 12. августа лансирала летeлицу која ће прићи ближе Сун-
цу него било која у историји. Задатак летелице биће да анализира 
соларну корону и спољну атмосферу Сунца, одакле потичу солар-
ни ветрови, наводи „Ројтерс“.

Према плану, летелица би требало да приђе на 6,1 милион километара од 
површине Сунца, што је седам пута ближе од других летелица које су радиле 
сличне задатке. Цена програма је милијарду и по долара и прва је мисија у 
Наса програму „Живот са звездом“.

Летелица ће бити суочена са температурама вишим од 1.370 степени 
Целзијусових, али је опремљена топлотним штитовима који ће инструменте 
за мерење одржавати на температури од 29 степени.

Коначан циљ летелице (пише РТС и у тексту објављеном три дана раније 
пред лансирање које је одложено) јесте горња атмосфера Сунца, у којој ће 
трпети велико зрачење и температуре до 1.377 степени, што је топлије од 
тачки топљења највећег броја челичних легура.

Како би издржала екстремне температуре, сондин спољни керамички 
омотач прекривен је слојем угљеничних влакана, што ће јој омогућити да 
издржи температуру до 1.650 степени Целзијуса. Сонда ће путовати рекорд-
ном брзином од 690.000 километара на сат. Биће јој потребно шест година да 
стигне до Сунца, користећи гравитацију Венере. Летелица ће помоћи научни-
цима да боље разумеју природу и понашање Сунца, мерећи соларне ветрове.

Извори: РТС, ТАНЈУГ, NASA, SPACE 

Сонда ка тајнама Сунца

Освежење у фонтани

Додир са небом

Ј. С. 

Седми аероскуп на борском аеродрому

Горан Бошковић испред моћног двомоторца „пајпер сенека”

Лабуд 
Булатовић

Посетиоци су уживали у летовима лаких авиона и скоковима падобранаца

Падобранци су предали заставу Србије градоначелнику Бора Александру Миликићу


